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december:
zacht, nat
en somber
ERLEN - Zacht, somber en
te nat. Zokarakteriseert het
MI in De Bilt de weersom-
'digheden in de maand de-
'ber. De gemiddelde tempe-
'Ur in De Bilt over decem-
Wordt ongeveer 5 graden

üus tegen 3,2 graden nor-
"*■ In Limburg was het wei-
Sar iets kouder, maar ookr Werd 1989 het warmste jaar
jdezeeeuw en vermoedelijk
! sinds het begin van de me-
tologische waarnemingen.

tagen (dagen waarop het ge-
ïnde het hele etmaal vriest)
"ftien in december(nog) niet

"Mddeld viel er zon 10 mm
ft regen dan normaal. In het
"en en plaatselijk in het
frden was het het natst. Tot
Jnet 27 december werd lan-
lik 34 uur zon geregistreerd
Bn. 40 uur normaal. Het som-
*t was het in noordelijk Ne-
«nd.

ouder
een particulier weerstationLandgraaf werden van 1 tot

"riet 28 december de volgen-
rWaarnemingen gedaan: de
hiddelde minimumtempera-

* bedroeg 2,2 graden Cel-
*>" De gemiddelde maxi-
matemperatuur was 7,4 gra-

-1 Celsius. Dat komt neer op
1 gemiddelde van iets onder
5 graden Celsius, dus wat

"der dan in De Bilt.

' Warmste dag was 16 decem-
* met een maximum van 16
'den. De koudste dag was 28
*ember met een maximum
■} 1 graad. De koudste nacht1 al meteen aan het begin

" de maand, namelijk de
cht van 30 november op 1 de-
hber, toen een temperatuur
h -6 graden werd genoteerd.
*en met 28 december viel in
*al 96,3 mm neerslag. De nat-
'dag was 15 decembermet 21
«1 regen.

het weer

EN MIST
£°mt op uitgebreide schaalJ en laaghangende bewol-S Voor. De mist gaat plaat-
I* wel over in nevel, maar
l'l de namiddag en avond
J Uitbreiden. De wind is
(p en komt uit oost tot zuid-
ke,'jke richting. De tempe-
iV*t loopt op tot +2 graden
jjpalt vannacht weer tot -2

k*en. De aanvriezende mist
.Plaatselijk voor gladheid

Jf actuele informatie be-ende het weer in Limburg
F} U bellen 06-91122346[NaaG:
C.°P: 08.48 onder: 16.36>op: 10.05 onder: 17.52

*GEN.a°P: 08.48 onder: 16.37
10.29 onder: 19.13

L

Ravage na
aardbeving
Reddingsploegen
hadden gistermor-
gen handenvol werk
na de vijf seconden
durende, krachtige
aardbeving aan de
dichtbevolkte oost-
kust van Australië.
De beving kostte aan
tenminste tien men-
sen het leven. Meer
dan honderd werden
gewond. Het epicen-
trum van de aardbe-
ving, die een kracht
had van 5.5 op de
schaal van Richter,
was maar vijfkilo-
meter van de kust-
plaats Newcastle. De
schok verwoeste in
deze stad een groot
aantal gebouwen.
Het reddingswerk
concentreert zich op
een ingestort vereni-
gingsgebouw. Tien-
tallen mensen, voor-
namelijk bejaarden,
zouden i7i het ge-
bouw hebben gezeten
toen de aardschok
zich voordeed. Het
centrale ziekenhuis
van de stad is ern-
stig beschadigd. De
patiënten zijn geë-
vacueerd. In ver-
scheidene wijken
was brand uitgebro-
ken.

Vice-premier gaat veel verder dan regeerakkoord

Kok wil fors snoeien
in uitgaven defensie
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Vice-premier
Kok (PvdA) wil zo snel moge-
lijk met coalitiepartner CDA
overleggen over een verdere
verlaging van de defensie-uit-
gaven. De afspraak in het re-
geerakkoord om de komende
twee jaar de defensie-uitgaven
met 0,6 procent te laten
groeien, noemt hij 'wel erg be-
scheiden in deze tijd, waarin
die echt omlaagkunnen. Voor
deKRO-radio zei Kok gisteren
hiermee miljarden te kunnen
besparen, die gebruikt kun-
nen worden voor Europese sa-
menwerking.

Het CDA heeft meteen laten weten
niets voor een verlaging van de de-
fensie-uitgaven te voelen. „We heb-
ben een regeerakkoord. De PvdA
heeft de defensieparagraaf daarin
met moeite geslikt, dat weet ik,
maar ze hebben zich erop vastge-
legd", aldus Gualthérie van Weezel.
De defensie-specialist van het CDA
noemt de uitspraken van Kok vol-
strekt prematuur.

In het regeerakkoord is een bezuini-
gingsbedrag van een miljard afge-
sproken over de komende kabinets-
periode. De eerste twee jaar groeit
de defensie-begroting jaarlijks met
0,6 procent, daarna worden ze be-
vroren.
Kok wil dat het kabinet zich op-
nieuw hierover buigt en een stand-
punt bepaalt voor de begroting van
1991. ,
Volgens Gualthérievan Weezel is al-
les in het Oostblok nog zeer ondui-
delijk. „Het is bijvoorbeeld maar
zeer de vraag of Gorbatsjov volgend
jaar nogwel in functie is. Ik vind het
wel erg gemakkelijk om naar inter-
nationale ontwikkelingen en derge-
lijke te verwijzen".

Het CDA vindt dat een verdere ver-
laging van de defensie-uitgaven al-
leen bespreekbaar is na afloop van
de conventionele wapen-onderhan-
delingen in Wenen. De uitkomsten
daarvan worden pal na de zomer
van 1990 verwacht. Volgens Van
Weezel zou het een bijzonder slecht
signaal zijn naar de Amerikanen -
'wier aanwezigheid in Europa wij
nog altijd op prijs stellen' - als Ne-
derland vooruitlopend op de Ween-
se onderhandelingen, eenzijdige
stappen zou ondernemen.

Overigens gelooft Van Weezel niet
dat de soep niet zo heet wordt gehe-
ten, als hij wordt opgediend. Im-
mers, ook vice-premier Kok be-
klemtoonde voor de radio dat Ne-
derland niet onafhankelijk van de
NAVO beleid moet voeren.
Ook partijgenoot en minister van
defensie Ter Beek had al eerder la-
ten weten de bezuinigingen op zijn
departement aan de magere kant te
vinden. Ook over diens uitlatingen
maakt Van Weezel zich geen zorgen.

Bezwaren
Ook de CDA-fractie hield vast aan
haar inhoudelijke bezwaren, maar
zwichtte voor het machtswoord van
het kabinet. „Wij zijn niet bereid het
kabinet naar huis te sturen", aldus
CDA-senator Kaland.

Het is zeer ongebruikelijk dat een
kabinet al in de eerste weken van
haar bestaan naar het zwaarste
machtsmiddel moet grijpen, en dan
nog wel in de Eerste Kamer. Maar
vice-premier Kok beklemtoonde
dat verwerping van het noodwetje
voor de regering een miljardenstrop
zou betekenen. Hij zei verder dat
het uitspreken van het politieke
machtswoord, „zeker in de Eerste
Kamer tot de hoge, zeer hoge uit-
zonderingen behoort".
Kok: „Ik heb het met tegenzin ge-
daan, omdat het uitspreken van dit
grote woord gevolgen kan hebben
voor de atsmosfeer en de politieke
verhoudingen".

Volgelingen Ceausescu geven het op

Leven in Boekarest
weer stuk normaler

Van onze correspondent
BOEKAREST - Veel Ceausescu-ge-
trouwen hebben zich gisteren bij
het aflopen van een ultimatum over-
gegeven aan het nieuweRoemeense
bewind. Radio en televisie blijven
evenwel aanwijzigingen uitzenden
voor controlepunten, omdat nog
niet alle leden van de ontbonden ge-
heime dienst de wapens hebben
neergelegd. Het leven in Boekarest
werd gisteren enigszins normaal. Er
was voedsel in de winkels, er wer-
den nieuwe kranten verspreid en
overal werden tijdens de burgeroor-
log van het Kerstweekeinde gesneu-
velde ruiten vervangen. Het was
nog steeds druk op de kerkhoven,
waar rouwenden hun doden begra-
ven.

Radio-Boekarest waarschuwde de
bevolking na 17.00 uur (16.00 uur-
onze tijd) niet meer de straat op te
gaan. De angst bestaat dat met het
verstrijken van het ultimatum laat-

ste fanatiekelingen van de Securita-
te het vuur openen. De radio vroeg
extra aandacht voor vrouwen en
voor Rode-Kruisvoertuigen.
Klaarblijkelijk waren vrouwelijke
Securistas betrapt met wapens. De
radio bleef herhalen dat de Securis-
tas een eerlijk proces krijgen en in
veel gevallen mild zullen worden
bejegend.
De televisie toonde woensdagavond
ook beelden van de executie van
Elena Ceausescu. Dinsdag was een
opname van het hoofd van de dode
Nicolae groot in beeld.

Ook worden steeds meer familiele-
den opgepakt. Ceausescu's zuster
Elena Barbulescu werd met omge-
rekend 130.000 gulden aan cheques
en contanten opgepakt, vergezeld
van haar zoon Emil. Ook de vrouw
van zijn broer Ilie verdween achter
de tralies. In Wenen hing zijn broer
Marin zich op. Marin, het zwarte
schaap van de familie, was werk-
zaam op de handelsafdeling van het
consulaat.

Gisteren stortte een transportvlieg-

tuig met hulpgoederen op 60 kilo-
meter ten westen van Boekarest
neer. Er kwamen zeven mensen om,
onder wie een Britse fotograaf die
voor de Sunday Times werkte. De
Antonov-24 ging voedsel en genees-
middelen ophalen in Joegoslavië.
De Roemeense media weten het on-
geluk aan het slechte weer, de Joe-
goslavische aan machinepech.

Over het dodencijfer van de bloedi-
ge strijd bestaat grote onzekerheid.
De geneesheer-directeur van het
grootste ziekenhuis van Boekarest
schatte desgevraagd het dodental in
de hoofdstad op ruim duizend. In
zijn mortuarium liggen 400 lijken.
Aanvankelijk verklaarde de nieuwe
regering dat 60.000 tot 70.000 men-
sen de dood vonden, maar nu wordt
dit cijfer teruggeschroefd naar on-
geveer 10.000.
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Fractie zwichl voor dreigement kabinetscrisis

CDA-senatoren slikken
toch reparatiewet AAW

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Vice-premier en mi-
nister van financiën Kok heeft giste-
ren in de Eerste Kamer met een ka-
binetscrisis gedreigd. Onder deze
druk ging de CDA-fractie in de Se-
naat alsnog akkoord met een 'repa-
ratie' van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet (AAW). Zonder
het ja-woordvan de CDA-senatoren
was het AAW-wetje kansloos in de
Senaat.

Het noodwetje bepaalt dat gehandi-
capte bejaarden ook na 1 januari
geen recht krijgen opvoorzieningen
van de AAW, zoals rolstoelen en ta-

xi-vervoer. De oppositie vindt dat
onrechtvaardig, omdat bejaarden
wel meer belasting moeten gaan be-
talen. Met de opbrengst daarvan
wordt ook de AAW-kas gespekt.
Het reparatiewetje werd met 50 te-
gen 19 stemmen aanvaard. Tegen
stemden de VVD, D66, RPF, GPV,
CPN en PSP.
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Twee jaar
Het noodwetje heeft op zijn hoogst
twee jaar rechtskracht. Daarna
moet het kabinet alle voorzieningen
waarop hulpbehoevende bejaarden
recht hebben in één duidelijke wet
hebben ondergebracht.
De kleine rechtse fracties in de Se-
naat hadden grote moeite met het
machtswoord van Kok. „Dat zware
geschut hoort in de Eerste Kamer
niet thuis", vond senator Baren-
drecht van de SGP. CDA-fractie-
voorzitter Kaland erkende het recht
van de regering om het 'onaan-
vaardbaar' uit te spreken.

d Zie ook pagina 3

Bush overweegt
blokkade Colombia

tegen drughandel
*s s^>

CORPUS CHRISTI - De Ameri-
kaanse president George Bush be-
studeert een plan van het Pentagon
om het vertrek van drugladingen uit
Colombia te verhinderen. Het plan
komt neer op een feitelijke lucht- en
zeeblokkade van Colombia.

Voorgesteld is om het Amerikaanse
leger de drugshandel over zee en
lucht vanuit Colombia en Midden-
Amerika te laten controleren. Daar-
toe zou een vliegdekschip naar de
Caribische wateren voor Colombia'
worden gestuurd.

Olifant drukt
verzorger

bewusteloos
Van onze correspondent

EMMEN - Olifant Hella van het
Noorder Dierenpark in Emmen
heeft gistermorgen haar verzor-
ger ernstig verwondt. De kolos
pakte met haar slurf de onfor-
tuinlijke verzorger beet en
drukte hem stevig tegen de
stangen aan. De verzorger ver-
loor daarop het bewustzijn,
maar door kordaat ingrijpen
van een ander personeelslid
kon hij op tijd uit zijn benarde
positie bevrijd worden.

De olifantenverzorger, die
sinds een half jaarjaar dit werk
doet, raakte danig gewond: zijn
oor scheurde los, hij liep een
hersenschudding op en een
scheurtje in de schedel. In aller-
ijl werd hij naar het ziekenhuis
gebracht waar zijn oor inmid-
dels is gehecht. Volgens de di-
rectrice van het dierenpark
staat Hella te boek als een wat
humeurige dikhuid die je
voortdurend in de peiling moet
houden.

" Zie verder pag. 3 en 4
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quote
,&.ijk, we hadden allemaal
een beter inkomen kunnen
hebben als we op een bank
waren gaan werken. Waar-
om? Waarom? Wat zegt het?
Nu hebben we pret met el-
kaar. Je werkt aan iets dat
anders niet bestaan had. Nu
bestaat het even. Een optre-
den lang"

HUUB VAN DER LUBBE
(De Dijk)

Id-elpee
Waar zijn ze gebleven, de jonge
Amerikaanse gitaargroepen, die
enkele jaren geleden vanuit de
Verenigde Staten het vasteland
van Europa bestookten en die
hier onder het mom van 'veelbe-
lovend' juichend werden bin-
nengehaald? Die veelbelovende
vlag dekte vaak de lading niet,
hoewel er in enkele gevallen best
aardige muziek werd gemaakt.
THE DEL FUEGOS uit Boston
vielen ook in de categorie 'leuk
maar net niet goed genoeg. Op
achtereenvolgens The Longest
Day (1984), Boston, Mass. (1985)
en Stand Up uit 1987 werden po-
gingen ondernomen vaste voet
aan de grond te krijgen, maar
succes bleef uit, ongetwijfeld tot
groot ongenoegen van zanger
Dan Zanes die ik reken tot een
van de meest bezielde zangers
die er momenteel rondloopt.
Misschien is de kwalificatie
'filth' nog de beste manier om
aan te geven hoe deze Zanes de
rock uit zn strot knijpt, maar hij
is verdorie wel verantwoordelijk
voor zowat de ruigste ballad van
de afgelopen tien jaar, het num-
mer I'll Sleep With You (Cha Cha
D'Amour), te vinden op Stand
Up. SMOKING IN THE FIELDS
is de vierde sprong in 't diepevan
deze stadscowboys en als ze 't nu
niet gaan maken dan verzuipen
ze definitief. Hoewel dit een stu-
dio-album is wekt Smoking In
The Fields doorlopend de indruk
de registratie van een live-con-
cert te zijn. Dat begint al bh de
intro van het Stonesachtige
Move With Me Sister waarna de
Fuegotrein op volle snelheid
komt, slechts vaart minderend
voor de ballads I'm Inside You
en Stand By You, waarop Riek
Danko van The Band een gastrol
vervult. Vel zeker niet na een
keer draaien al 'n oordeel, want
deze vierde van The Del Fuegos
is een van die zeldzame ceedees
waarvan jepas na vijfkeer luiste-
ren de smaak te pakken krijgt.
Deze band moet live een sensatie
zijn. Smoking In The Fields is
geen smeulend vuurtje, dit is een
regelrechte bosbrand!

peter hamans

agenda
DECEMBER

" 29: Nova Heerlen: Nox Pot
O 29: Hanenhof Geleen: Zinatra

" 30: Joe's Garage Susteren:
Limburg Sessie

" 31: Boerderij Geleen: D-Train
(nachtconcert)

" 31: Zion Elsloo: The Casual
Sanity en Baranquilla's

Skid Row in mineur
Het volgende schandaal in de Verenigde Staten: zanger Sebastion
Bach van de Amerikaanse metalband Skid Row - in het verleden al
herhaaldelijk in de publiciteit vanwege bedenkelijke teksten - be-
steeg het podium gekleed in een T-shirt met de tekst 'Aids kills fag-
gots dead' (Aids is dodelijk, alle flikkers dood). De groep, die nu al qua
$chandalen in één adem wordt genoemd met Guns n' Roses, kreeg
een lawine van kritiek over zich heen. Een woordvoerder van Skid
Row na afloop: „Het was een grapje".

pop

Meer rock en minder soul
bij I've Got The Bullets

„Laten we maar niet over die
naam beginnen, want iedereen
weet onderhand wel waar die
vandaan komt", zegt zangeres
Frédérique Spigt van I've Got
The Bullets. Het waren de
woorden die James Dean
sprak in de film Rebel Without
A Cause, toen zijn vriend Sal
Mineo werd neergeschoten,
maar dat terzijde. De Rotter-
damse groep staat aan het be-
gin van een lange toer door het
land, in een stevig ingedikte
samenstelling. Het dames-
koortje verdween en van de
blazerssectie bleef slechts een
man, saxofonist Jan de Ligt.
Tijd voor bezinning dus. De
uitdunning, die daarmee ge-
paard ging, blijkt deels spon-
taan en deels gepland tot stand
te zijn gekomen. Frédérique:
„Onze trompettist was al weg
en een van dezangeressen was
zwanger, dus die moest toch
ook vervangen worden. Daar-
bij hadden we het idee dat het
allemaal wat compacter
moest. Die ene zangeres die er
nog was vond het op zich geen
slecht plan, alleen lullig dat ze
niet mee kon doen".

Toetsenman Tijn Smit: „Zes men-
sen zijn gemakkelijker op een lijnte
krijgen dan negen. Je hebt meer
kans dat de ideeën een beetje syn-
chroon lopen". De band heeft het
nieuwerepertoire nu vastgelegd op
een demo en is van plan om in ja-
nuari de studio in te duiken voor
een nieuwe elpee. Dan moet ook
duidelijk zijn wie de nieuwe werk-
gever van I've Got The Bullets
wordt. Liefst een grote platenmaat-
schappij maar, zegt Tijn, „als een
'independent' ons dezelfde facilitei-
ten kan bieden is het ook goed". I've
Got The Bullets heeft inmiddels
twee elpees en een paar singles ge-
maakt, waarvan alleen het debuut
In The Middle Of The Night aan de
hitparade mocht ruiken. Tijn: „We
hebben nooit zo waanzinnig veel
platen verkocht, maar we treden
wel erg vaak op. Er schijnt in Neder-
land een soort scheiding te bestaan
tussen bands die veel platen verko-
pen en weinig optreden en groepen
zoals wij, die niet veel verkopen
maar wel stikken in de optredens".

De nieuwe bezetting betekent meer
rock en minder soul, zo werd al ge-
roepen. „Dat klopt wel ongeveer",
bevestigt Frédérique. „Kijk, een sa-
xofonist alleen speelt heel andere
dingen dan een hele blazerssectie,
hoewel Tijn uit zijn samplers nog
heel wat koperlawaai kan halen".
De soul stond destijds aan de basis
van I've Got The Bullets. Dat begin
lag ergens in 1984, toen Frédérique
met gitarist Peter van Gameren aan
muziek begon te werken. Een jaar
later was de groep Grote Prijs-fina-
list, maar Frédérique wil niet garan-
deren dat de band het zonder die
status niet zover geschopt zou heb-
ben.

„We werden eerder al waanzinnig
gepusht door VarasPopkrant en te-
gen de tijd dat we in die finale ston-
den, waren er al drie platenmaat-
schappijen om ons aan het knok-
ken. Die Grote vPrijs-finale heeft in
die tijd wel onze naamsbekendheid
vergroot, want iedere krant had wel
stukken over het publiek, dat woe-
dend was omdat wij niet hadden ge-
wonnen". De band speelt momen-
teel zon drie keer in de week, maar
Tijn kan er wel wat meer bij hebben.

„Ik ben eraan verslaafd, ik zou wel
zes, zeven, acht keer ii\ deweek weg
willen. Ik heb het dan alleen over de
tijd die je op het podium door-
brengt, want de rest is stomverve-
lend. Wachten en Chinees eten. 't Is

dat we video in de bus hebben
Frédérique vindt drie a vier keer
wel mooi. „De rest van de week zit
ik aan de thee met honing om mijn
stem wat op te lappen. En dan nog.

Ik wil ook wel wat tijd overhouden
om leuk boodschappen te doen en
gezellig thuis te zitten".

Economisch gesproken zit de band
gezond in elkaar, wat wellicht in
verband gebracht kan worden met
de Rotterdamse achtergrond van
het 'bedrijf. Maar ervan leven gaat
nog niet of, zoals Tijn het uitdrukt:
„We hebben allemaal regerings-
steun. En dan niet collectief, maar
individueel". Manager Marcel licht
toe: „Het is een vrij grote en kostba-

re produktie die we op de weg zet-
ten. Een mooie lichtshow, een goe-
de geluidsinstallatie. Je wilt tenslot-
te dat het in de zaal goed overkomt.
En we hebben vier roadies om die
spullen te sjouwen, want als de
band dat allemaal zelf moet doen...
Als we al die spullen niet hadden,
zou er van te leven zijn". Tijn weer:
„Je kan er van leven, maar dan heb
je geen leven". In de presentatie
naar buiten wordt de nadruk meest-
al gericht op de persoon van Frédé-
rique. Of de heren dat ook verve-
lend vinden? Tijn: „Welnee. Boven-
dien was er op de elpeehoes geen
ruimte voor de hele band. ledere
band heeft een frontman of -vrouw.
En Fré is nu eenmaal het mooiste
meisje van de band".

" De oude bezetting van I've Got The Bullets. Frédérique ('het mooiste meisje van de band.
Spigt is-er in ieder geval nog bij: ze staat vooraan in spijkerjasje.

recept
Lamsbout met
aubergines

Benodigdheden voor 8 personen:
lamsbout met been van ± 2V2 kg, 4
teentjes knoflook, 100 g boter of
margarine, zout en peper, 750 g
aubergines, 1 kg vleestomaten, 3
uien, glas witte wijn, snufje tijm, 2 tl
gedroogde oregano, laurierblaadje,

kop bouillon, 2 el citroensap, bosje
peterselie, 2 el slaolie.
Pel de teentjes knoflook, snij ze
doormidden en steek ze her en der
in de lamsbout. Doe zout en peper
in een kom en roer daar de tijm, de
oregano en de slaolie door. Bestrijk
de lamsbout met dit mengsel. Leg
de bout in een braadslee waarin
eerst de boter is verhit en schuif de
slee in de hete oven van ca. 180°C. -
stand 3/4. De braadtijd is ongeveer
2Va uur. Bedruip de bout af en toe

met het eigen vocht,
Pel de tomaten en snijdze in vieren.
Pel de ui en snipper fijn. Doe wijn,
citroensap en bouillon in pan, sa-
men met tomaten en ui en schep er
gesneden aubergines bij. Laat een
kwartiertje op middelmatig vuur
koken. Snipper peterselie en doe er
die op het laatste moment bij. Ser-
veer deze schotel apart bij de lams-
bout.

hub meijer

'Vrij Spel'
blikt terug

Fons Geraets van Omroep Limburg
blikt morgenmiddag in zijn weke-
lijkse popprogramma Vrij Spel te-
rug op de popmuziek van 1989. Hij
doet dit o.a. aan de hand van uiter-
aard veel muziek en een interview
met de LD-journalisten Laurens
Schellen en Peter Hamans. Het pro-
gramma begint om 17 uur op radio
1.

Sexy Prince
niet welkom
in Ierland

Het lerse plaatsje Cork is in rep
en roer omdat Prince er op 7
juli 1990 (!) een concert geeft.
Burgemeester Chrissie Ahern
zegt serieus te overwegen het
optreden tegen te houden om-
dat de concerten en teksten
van Prince een te sterke sexue-
le uitstraling hebben. Me-
vrouw de burgemeester is lid
van de extreemrechtse Fianna
Fail-partij.

„Als een vrouw en als katho-
liek sta ik op en zeg 'nee!'. De
burgers van Cork zullen niets
anders van mij verwachten",
aldus de burgemeester. Een
woordvoerder van het manage-
ment van Prince zei dat het
concert voorlopig gewoon
doorgang vindt omdat er con-
tracten zijn getekend.

Organisato
'acid hous
veroordeel

Een Londense rechtbanl
voor detweede maal binnek
le weken korte metten d
met de organisator van ei
houseparty. Dit keer kreeft
Thomas vijfjaar en drierra
gevangenisstraf opgelegdi
hij drugshandel zou hebbt
gestaan tijdens de party's.ï
werd zijn 'baas' Robert l
voor een periode van tw
naar de bajes gestuurd.]
wist in eerste instantie uit i
van de politie te blijverf
werd gearresteerd toen hii
keerde van een vakantie off
rife.

Nieuwe elp
Tanita Tikar

Begin volgend jaar versch*
nieuwe elpee/cd van Tanit»
ram, de met veel spanningte|
geziene opvolger van X
Heart. Op 2 januariwordt dtt
We Almost Got It TogetheiJbracht, begin februari gevoljjj
de elpeeThe Sweet Keeper. 1
behalve het singlenummer, I
gende titels: Once And Not .
Thursday's Child, It All Carrt
Today, Consider The Rain, 9
Arrived, Little Sister L'
Town, I Owe It All To Yoiif
Story en Harm In Your Hand)

Oplossing van giste
BRANDTR*
L-LO I REi
OS-GE I-J
NOTA-EDK
DEEL-REïf
-PK E
AKER - P L I
N 0 N E - I S^
KM-BEK-W
E-BELEG -
REALITEI

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. lichaamsdeel; 4. geldinstel-
ling; 7. staatsiewagen; 9. oude lengtemaat;
11. dakbedekking; 12. paardeslee; 13. snij-
werktuig; 15. spoedig; 16. gelijktijdig; 19.
kippeprodukt; 20. voorzetsel; 21. elk der
staten die samen een unie vormen; 26. al-
vorens; 27. stad in Brazilië (verkort); 28.
voegwoord; 29. kluwen; 31. muzieknoot;
32. veldgewas; 34. weekdier; 35. zuivel-
produkt.

Verticaal: 1. grote vlieg; 2. pers°j
vnw.; 3. deel v.e. auto; 4. bewijs va^ling; 5. verbrandingsrest; 6. heilig b*
spoorstaat; 10. gesteente; 13. fj
kleurde papegaai; 14. vette zelfstandj?
15. harssoort; 17. vogel; 18. voo^21. vreemde taal; 22. telwoord; 23. *"24. aanmatigende houding; 25. de.e
piano; 29. mannelijk dier; 30. water'"'
tende; 32. walkant: 33. voorzetsel-
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De Rolling Stones begonnen dit jaaraan hun zoveelste jeugdmet hun elpee Steel Wheels
en een uitgebreide Amerikaanse tournee waarna de groep volgend jaarmei voor een aan-
tal concerten neerstrijkt in het Rotterdamse Feyenoordstadion. Terugkijkend op dit jaar
kun je niet om deRolling Stones heen. Waar je ook niet omheen kunt is de Top-10 van het
Limburgs Dagblad die we jullie morgen presenteren in de oudejaarsbijlage. De feiten, de
meningen én de winnaarsvan tien compact-discs. Morgen in deze krant!

Limburgs dagblad M
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J'KAREST - Intussen wordt de
i'acht van verschillende episo-, *n de revolutie steeds duidelij-. 2o meldde de nieuwe krant
T'ania Libera' dat de luchtmachtj'Ucht van het echtpaar heeft
*omen.

Kyerdag werd ook duidelijk dat
op 17 december zelf de

( chte instructie gaf het vuur te/Jen op de demonstranten in Ti-
l^a. De onlusten in de Trans-

stad kostte duizenden het
w ft en waren het begin van zijn
Afgang.
tj, en bezochten honderden
Lsen het pompeuze paleis van deu sescu's. De grootste beziens-
l(d'gheden waren de massief

en kranen en deenorme schoe-
fc^Uectie van Elena. Sommige
KJ^en waren in Parijs met diaman-
tL De hoeveelheden mar-aktk 1 waren overweldigend.
Tok re vazen > een grote collectie

°|auw, televisietoestellen met
tafanden van westerse films enkitsch vulden de kamers.

ravda hekelt
apLitouwen

KOU - De afscheiding van de
'*vse communisten dwingt de
*te communistische partij inou tot een reactie die de pere-
fc in gevaar kan brengen. Dat
ef gisteren de Pravda.

''esluit is een klap voor 'onze
'en het socialisme te vernieu-
'l een geest van humanisme en
oratie', aldus een hoofdartikel
*voorpaginavan het partijblad,
'fscheiding van de Litouwse
'"ünisten vormt de eerste offi-
breuk in de communistische

I van de Sovjetunie (CPSU)
'de revolutie van 1917. Net als

Michail Gorbatsjovde Pravda dat het Litouwse be-
de politieke structuur van de
Hunie in het hart treft.
.Centraal Comité besloot deze

" log niet op te treden tegen de
partij in Litouwen. Eerst zal

nog een bezoek brengen
'e Baltische republiek om zich
stpersoonlijk van de situatie al-
°p de hoogte te stellen.

K?en h«sft in Letland de Opper-
H^vjet artikel zes van de grond-
ttGewijzigd, waarin de leidende
l^n de communistische partij is
Pelegd. Hiermee is de weg vrij-
Jjakt voor een meerpartij enstel-
?Letland. Estland en Litouwen
en het politieke pluralisme eer-

"eze maand erkend.

ICTO nu ook
inproblemen

'Kv EVEEN - Na het Interkerke-kr
,redesberaad (IKV) ziet ook hetVj^kelijk Comité TweezijdigeaPening (ICTO) zich genood-

vit^ ZlJn personeelsbestand in te"iSk De enige betaalde mede-SHtik' directeur N-J- de Jong, ver-
!3W, ,nnenkort en zal niet worden

j"g k 1U> dat in januari zijn tienja-
JW viert, verloor in 1989
2% (los 00 leden. In zijn bloeiperio-
-7t ivr telde de tegenhanger van"üt L*X bijna 12.000 leden; nu zijn
Sri 000- De J°ng had met het
Stii het dalend ledental van het
\u nog tot l september 1990

6? 1 aanfc,l«ven. maar heeft in-
!"> vJ*s een andere baan gevonden
°« te ekt dus eerder.
Vol6en

Ugl°°P van het ledental heeftj SDe Jong te maken met ver-
-11 met de ontwikkelingen

V tvr°Pa- Toch acht hrj de tijd
Srii P fing van het ICTO n°g
6 Boli u"Wi-> hlüven de vinger aan
Nee ouden- Wie zegt mij dat ik> 're n tmet °Peens een grote mili-\p eV°P de televisie zie in plaatsGorbatsjov".

Complicaties
De Amerikaanse president George
Bush verklaarde dat zijn regering
haar plan om Noriega naar de VS te
halen en te berechten op beschuldi-
ging van drugshandel niet opgeeft,
maar gaftoe dat de houding van het
Vaticaan voor complicaties had ge-
zorgd.

Rond de ambassade staan soldaten,
pantserwagens en helikopters om te
zorgen dat Noriega niet ontsnapt.De Panamese regering heeft de orde
in de straten zoveel mogelijk her-
steld en onderwierp leden van de in-
middels ontbonden strijdkrachten
van Noriega aan een onderzoek om
zoveel mogelijk van hen te kunnen
inlijven in een nieuwe legermacht,
waar ook de politie onder valt.

Resolutie
In de Verenigde Naties is gisteren
door Latïjnsamerikaanse diploma-
ten een resolutie ingediend die een
verzachting betekend van een eer-
dere resolutie, die was ingediend
door Nicaragua en Cuba. In de nieu-
we resolutie wordt de noodzaak er-
kend om in Panama een sfeer te
creëren waarin de mensenrechten
en de democratie worden gerespec-
teerd, een passage die in de eerste
resolutie ontbrak. Ook in de nieuwe
resolutie wordt echter de Ameri-
kaanse invasie nog 'krachtig be-
treurd', en een onmiddellijk einde
aan de militaire interventie 'geëist.

Intussen heeft Groot-Brittannië gis-
teren ook gereageerd op het verzoek
van Washington de banktegoeden
van Noriega te bevriezen. Eenrecht-
bank heeft de banken bevolen dat
ze bekend moeten maken of en hoe-
veel Noriega op zijn bankrekening
heeft staan.

♦ Zie ook pogino 4

Vrachtwagens
Een medewerkster van Artsen zon-
der Grenzen liet vanuit Boekarest
weten dat een groot deel van de kis-
ten hulpgoederen op de luchthaven
blijven staan bij gebrek aan vracht-
wagens. „Je kunt niet even een
transportbedrijf bellen. Dat moet al-
lemaal via de staat worden geregeld
en dat gaat niet zo snel".

West-Duitsland heeft gisteren alle
vluchten met hulpgoederen naar

Roemenië opgeschort. Dinsdag
moest een toestel terugkeren naar
de Bondsrepubliek omdat er met
het Rode Kruis ter plaatse geen
overeenstemming was over het uit-
laden en verdelen van de goederen.
„Dat kwam doordat die vluchten
niet van tevoren waren aangekon-
digd", zegt de woordvoerder.
Het Roemenië Comité in Nederland
heeft gisteren zijn bedenkingen
geuit over de samenstelling van het
pakket. De kuipjes boter die het
Rode Kruis adviseert, zouden Roe-
menen nooit gebruiken en ook de
ingeblikte bonen in het pakket zou-
den volgens het Comité niet zijn af-
gestemd op de behoefte van de be-
volking.

Naast de eenmalige pakkettenactie
stroomt ook geld binnen via giro-
nummer 797 van de negen gezamen-
lijke hulporganisaties. Gisteren was
dat al enkele tienduizenden gul-
dens.Ook naar aanleiding van de te-
levisie-uitzending zaterdag ver-
wacht men vele tonnen binnen te
halen.

9 Zie verder pagina l 3

Banken en kanaal in Panama weer open

Noriega-getrouwen
verlaten ambassade

PANAMA-STAD - De rege-
ring van president Guiller-
mo Endara heeft gisteren in
Panama de banken weer
geopend. Het Panama-ka-
naal was voor het eerst
sinds de Amerikaanse inva-
sie' van vorige week weer
volledig toegankelijk voor
de scheepvaart. Een Ameri-
kaanse militaire woord-
voerder zei dat inmiddels
ruim 5 miljoen dollar aan in
beslag genomen Panamese
tegoeden aan de regering
Endara was overgedragen.

De door de invasie verjaagde Pana-
mese legerleider Manuel Noriega
houdt zich nog steeds schuil in de
ambassade van het Vaticaan, maar
verschillende van zijn medewerkers
hebben de missie inmiddels vrijwil-
lig verlaten. „Hun aantal is geslon-
ken, en dat zal wel zo doorgaan,'.',
verklaarde aartsbisschop Marcos
McGrath van Panama tegenover
verslaggevers bij de ambassade.
McGrath zei dat enkelen waren ver-
trokken omdat zij niet werden ge-
zocht, terwijl anderen met de rege-
ring-Endara in onderhandeling wa-
ren.

Endara heeft de ambassade woens-
dag opgeroepen Noriega uit te leve-
ren, maar het Vaticaan heeft giste-
ren verklaard geen formeel verzoek
van de Panamese regering te heb-
ben ontvangen, en bovendien niet
van plan te zijnNoriega domweg'de
deur uit te duwen' en aan deAmeri-
kanen te overhandigen.

Verkiezing daad van eerherstel

Dubeek voorzitter
parlement Praag

PRAAG -Alexander Dubcek (68) is
gisteren gekozen tot voorzitter van
de Tsjechoslowaakse Federale As-
semblee, het parlement. Het is voor
het eerst in ruim twintig jaar dat hij
weer een officiële functie bekleedt.

Dubcek was leider van de commu-
nistische partij in Tsjechoslowakije
tijdens de korte periode van liberali-
sering - de Praagse Lente, waaraan
met de inval van troepen van het
Warschaupact in augustus 1968 een
eindewerd gemaakt.

Hij bekleedde de post van parle-
mentsvoorzitter eerder enkele
maanden in 1969, vlak voordat hij
helemaal in ongenade raakte.

Dubcek werd met 298 stemmen ge-
kozen, bij één onthouding. Het is de
bedoeling dat hij parlementsvoor-
zitter blijft tot er medio 1990 vrije
verkiezingen worden gehouden inTsjechoslowakije.
Volgens het politiek compromis dat
vorige week vrijdag tijdens 'Ronde-
Tafel-onderhandelingen' werd ge-
sloten tussen alle politieke groepen
in het land, was de Slowaakse her-vormer de enige kandidaat voor
deze post. Zijn verkiezing wordt al-
gemeen gezien als een daad van eer-herstel.

De enige kandidaat voor het presi-
dentschap is de Tsjechische toneel-
schrijver Vaclav Havel, die vandaag
door het parlement zal worden ge-
kozen. Havel had Dubceks benoe-
ming als voorwaarde gesteld voor
zijn kandidatuur voor het president-
schap.

" Alexander Dubcek

Veel spullen komen op verkeerde plaats terecht

Particuliere hulp
Roemenië chaos

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De hulp aan Roeme-
nië die particulieren zonder mede-
werking van bestaande organisaties
op touw zetten, dreigt te verzanden
in een chaos. Vanuit diverse landen,
waaronder Nederland, vertrekken
particulieren naar Roemenië met
wagens vol hulpgoederen. Lang
niet alle goederen zijn nodig en veel
spullen komen op de verkeerde
plaats terecht door gebrek aan coör-
dinatie.

Het Nederlandse Rode Kruis voor-
ziet grote problemenvoor de Neder-
landse vrachtwagenchauffeurs die
nu met spullen onderweg zijn. „Zevragen aan ons of wij nog gezinnen
weten die van alles nodig hebben.
Zo gaat dat natuurlijk niet", aldus
een woordvoerder.
„Het Rode Kruis in Roemenië heeft

een duidelijk distributieplan opge-
zet. Vanuit ons landvertrekken er in
totaal negen vliegtuigen. In Roeme-
nië houden ze daar rekening mee".
Naar verwachting duurt het vanaf
de grens of de luchthaven nog wel
zeven tot tien dagen voor de goede-
ren op hun bestemming zijn.

binnen/buitenland

ant: SED had
legertje in

ndsrepubliek
N - De Oostduitse com-
istische partij SED heeft
lang een eigen Militaire
nisatie (MO) van 300 man
e Bondsrepubliek op de
'gehouden. Dit meldde het
iduitse weekblad Der Spie-
iisteren op gezag van oud-
-1 van de organisatie.

Westduitse partizanen wer-
aangeworven binnen de

ie Westduitse communisti-
partij (DKP), een verleng-
van de SED in de Bonds-

ibliek.Als er een crisis uit-
t, moesten zij terreuraansla-
plegen, gevangenen bevrij-
en spoor- en communica-
istallaties saboteren.
HO-leden kregen hun oplei-

[ van Oostduitse militairen
en kamp bij Frankfurt aanDder, in het oosten van deft. Enkele leden hebbeni van de MO afgekeerd en

1 vroegere wapenbroeders
teroepen dit 'onzinnige
"Uuur' te staken.
P-voorzitter Herbert Mies
tent het bestaan van een
taireraad of organisatie. De

pij had enkel een eigen orde-
Pist, aldus Mies in Der Spie-

Senaat achter
hogere accijns
diesel en LPG

DEN HAAG - Met ingang van 1 ja-
nuari wordt de accrjns op dieselolie
extra verhoogd met 10,6 cent. Inclu-
siefBTW gaat een liter diesel aan de
pomp ongeveer 12 cent meer kos-
ten. Tevens wordt de LPG-toeslag
in de motorrijtuigenbelasting extra
verhoogd. Dit brengt de schatkist
van 1993 tot en met 1994 in totaal
240 miljoen gulden op. De Eerste
Kamer is gisteren - met uitzonde-
ring van de WD-fractie - akkoord
gegaan met een wijziging van een
wetsvoorstel die dit mogelijk
maakt.

De extra verhoging was nodig om
de effecten te neutralisen van het
schrappen van de verhoging van de
accijns op petroleum en huisbran-
dolie. Omdat de aardgasprijs voor
kleinverbruikers gekoppeld is aan
de prijs van huisbrandolie vond de
Tweede Kamer dat de prijs voor de
kleinverbruikers van aardgas te
hoog zou worden. Het kabinet zag
daarom enkele weken geleden van
deze verhoging af en koos voor een
extra-verhoging van de accijns op
diesel en LPG.

Verschillende opvattingen over hervormingen

Communistische partij
Joegoslavië verdeeld

BELGRADO - In de communisti-
sche partij van Joegoslavië staan
twee vleugels met verschillende op-
vattingen over hervormingen tegen-
over elkaar. Dat is het oordeel van
de Joegoslavische media gisteren
na afloop van een tweedaagse bij-
eenkomst van het Centraal Comité
in Belgrado.

Volgens het persbureau Tanjug zijn
enkele aangenomen hervormings-
voorstellen lijnrecht met elkaar in
tegenspraak. De krant Vjesnik
spreekt over een botsing tussen'dogma' en 'hervorming. Eind ja-
nuari komen de voorstellen op een
partijdag aan de orde.

Steun was er in het Centraal Comité
voor Stefan Korosec, secretaris van
het partijbestuur. Hij riep de partij

op de hervormingskoers krachtig te
vervolgen. Naar zijn mening moet
de partij het socialisme niet opge-
ven, maar juist verder ontwikkelen.
Daarbij moet wel de oprichting van
concurrerende, gelijkberechtigde
politieke partijen worden toege-
staan.

Daarentegen was er ook steun voor
de opvatting van anderen dat de
voorhoederol en centrale positie
van de communistische partij in de
Joegoslavische samenleving behou-
den moet blijven.

Grof geschut
Het kabinet Lubbers heeft bij
monde van vice-premie'r
Wim Kok - hoewel met dui-
delijke tegenzin - wel heel
snel naar een zwaar
machtsmiddel gegrepen.
Kok dreigde de Senaat met
een kabinetscrisis als deze
het wetsvoorstel om 65-
-plussers te blijven uitsluiten
van AAW-voorzieningen

zou verwerpen. Het doet denken aan het met een kanon schieten
op een mus. De CDA-fractie is begrijpelijk gezwicht voor dit
machtswoord, maar het is een wapen dat de regering niet al te snel
meer moet hanteren, en zeker niet in het gezelschap van bedaag-
de dames en heren, dat de Senaat nu eenmaal is.
CDA-fractievoorzitter Kaland erkent het recht van de regering om
het 'onaanvaardbaar' ook. in de Eerste Kamer uit te spreken. Hij
zegt bovendien dat de.bezwaren die de CDA-fractie blijft koeste-
ren niet gebaseerd zijn op politieke weerstanden binnenzijn fractie
tegen de nieuwe coalitie van CDA en PvdA. Daar is in een eerder
stadium aan gerefereerd toen de Senaat ook al van onwilligheid
werd beschuldigd.
Met het in stelling brengen van dit 'zware geschut' wordt de positie
van de Eerste Kamer ten onrechte gepolitiseerd. Het is echter wel
opmerkelijk dat het kabinet zijn politieke voortbestaan blijkbaar af-
hankelijk stelt van de vertrouwensrelatie met diezelfde Senaat.
Ook opzienbarend is dat het nieuwe kabinet al na zeven weken en
twee dagen naar het zwaarste machtsmiddel moet grijpen waar-
over het beschikt. Het 'grote woord' kan gevolgen hebbenvoor de
atmosfeer waarin de nieuwe ministersploeg parlementair moet
opereren.
Het kabinet dient nu zeer snel tegemoet te komen aan de bezwa-
ren die in de Eerste Kamer in meerderheid naar voren zijn gebracht
tegen het wetsvoorstel. Er moeten nieuwevoorstellen komen die de
bestaande onrechtvaardigheden in de behandeling van 65-plus-
sers met een handicap wegnemen.

Slovenië
De hervormingsvleugel wordt aan-
gevoerd door de republiek Slove-
nië, de behoudende vleugel door de
republiek Servië. De republieken
Kroatië en Bosnië-Herzegowina
hebben zich weliswaar voor hervor-
mingen uitgesproken, maar nog
geen enkele praktische stap in die
richting gezet.

Leidende figuren binnen het leger
van Joegoslavië hebben laten door-
schemeren weinig voor een meer-
partijen-stelsel te voelen uit angst
dat dat zal leiden tot een vergroting
van de tegenstellingen tussen de
verschillende, bevolkingsgroepen.

puntpuit
Aanslag

In Gigon in Spanje zijn in een
kantoor van het ministerie van
Economische Zaken twee le-
den van de Guardia Civil dood-
geschoten. De politie vermoedt
dat de daders, bewapend met
machinegeweren, lid zijn van
de anti-fascistische extreem-
linkse groep GRAPO.

Verbod
Hetvervoer van alle gevaarlijke
stoffen over de weg is bij een
glad wegdek of mist met een
zicht van minder dan 50 meter
vanaf 1 januari verboden. Dit is
een van de nieuwe regels voor
het internationaal vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg.
De regels worden op 1 januari
van kracht.

Doden
Twee mannen zijn gisteren na
een schietpartij bij het Turkse
consulaat in de Italiaanse stad
Napels om het leven gekomen.
De mannen, een Turk en een
Italiaan, waren respectievelijk
een persoonlijke bewaker van
de Turkse consul en een staflid
van het consulaat. Volgens ge-
tuigen hadden de twee bij de
ingang van het consulaat een
woordenwisseling over de ge-
beurtenissen in Roemenië.

MIR
De Sovjetunie heeft het reser-
vemodel van haar ruimtesta-
tion MIR, voor bijna 20 miljoen
gulden verkocht aan een piep-
kleine Japanse firma, zo meldt
het blad Nature. De onderne-
ming, die slechts tien werkne-
mers telt, heeft geen directe
plannen om het station in de
ruimte te brengen. Het bedrijf,
dat zich gewoonlijk bezig
houdt met het organiseren van
studiebijeenkomsten over
ruimtevaart, wil bedrijven die
geïnteresseerd zijn in de ont-

* wikkeling van ruimtetechnolo-
gie in de gelegenheid stellen
het Russische ruimtestation
nader te bestuderen.

Station
Op het Centraal Station in Den
Haag zullen in de toekomst trei-
nen op twee niveausrijden. Het
station moet hoognodig wor-
den uitgebreid, omdat het on-
voldoende capaciteit heeft. CS
zal het eerste station in Neder-
land zijn waar treinen op twee
niveaus stoppen en rijden.

Stropers
Bij een vuurgevecht met jacht-
opzieners zijn in het wildreser-
vaat Chizarira in het noordwes-
ten van Zimbabwe minstens
vier neushoornstropers ge-
dood. Sinds de regering van
Zimbabwe in 1985 tegen stro-
pers in het geweerkwam om de
slinkende kuddes zwarte neus-
hoorns te beschermen zijn
meer dan 65 stropers gedood.
Ook vijf jachtopzieners lieten
in die periode het leven.

Weigering
Het gemeentebestuur van Delft
wil geen ruimte in het histo-
risch museum Prinsenhof ter
beschikking stellen voor een
afscheidsdiner van president-
directeur drs H. Hooykaas van
Shell Nederland omdat dit in
strijd is met het gemeentelijke
anti-apartheidsbeleid. Shell
Nederland is hier laaiend over.
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"Burgemeester Hanneke
Jagersma kreeg giste-
ren in Beerta een af-
scheidscadeau van
CPN-raadslid K. Stek.
Jagersma moet deze
week afscheid nemen
als burgemeester van-
wege de gemeentelijke
herindeling in haar re-
gio. Zij is de enige Ne-
derlandse communisti-
sche burgemeester die
Nederland tot dusverre
heeft gekend.

(ADVERTENTIE)
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binnen/buitenland

Fragmenten uit de berechting van Roemeense dictator

Ceausescu's: bitter
verzet, geen berouw

BELGRADO - Uit de tekst van het proces, zoals
deze afgelopen.woensdag door het Joegoslavische
persbureau Tanjug gepubliceerd is, blijkt hoe bitter
de maandag terechtgestelde Roemeense dictator Ni-
colae Causescu en zijn echtgenote Elena zich tegen-
over hun militaire rechters verweerden. Beiden
toonden geen spoor van berouw.

Nicolae en Elena ontkenden vanaf
het begin verontwaardigd de be-
voegdheid van het tribunaal om hen
te berechten en weigerden vragen te
beantwoorden. Maar de aanklager
bleef een hele serie beschuldigin-
gen op hen afvuren:

„Er zijn op het ogenblik meer dan
64.000 doden. U hebt mensen in ar-
moede gestort. Ontwikkelde men-
sen, echte wetenschappelijke des-
kundigen, hebben het land verlaten
om aan u te ontsnappen. Wie zijn de
buitenlandse huurlingen dieaan het
schieten zijn. Wie bracht hen hier?"

Elena: ,JDit is een provocatie."
Ceausescu: ,Jk weiger die vraag te
beantwoorden."

Aanklager in pure sarcasme tot Ele-
na: „Zie hier de wetenschapsdame,
die spreken noch lezen kon, maar
zich toch via een duistere graad in
de chemische wetenschap wist op
te stuwen tot aan de top van de Roe-
meense Academie van Wetenschap-
pen."

Elena: ,Jk vraag mij af wat mijn
collega's, de intellectuelen van dit
land, hiervan zullen zeggen."

Aanklager: „Zou u er niet beter aan
doen mee te werken aan deze
rechtsgang?. Weet u iets over devol-
kerenmoord in Timisoara?"

Elena: ,JV«?."

Aanklager (ongelovig): „Alles wat u
deed was dus de wetenschap beoe-
fenen?"

Ceausescu: .Maar werk is in het
buitenland gepubliceerd."

„Met welk geld zijn uw werken in
het buitenland gepubliceerd," slaat
de aanklager terug.

Elena (schreeuwend): „Ik ben presi-
dente van de Roemeense Academie
pan Wetenschappen. Ik ben eerste
Vice-premier."

De aanklager (volhardend): „Wat
weet u over Timisoara?"

Elena: ,Jk zal geen vragen beant-
woorden. "
Ceausescu maakt aanstalten te ant-
woorden: „De volkerenmoord in Ti-
misoara....", maar wordt onderbro-
ken door de aanklager: „Met u ben
ik klaar. Ik spreek tot haar."

.„Hoe stierf generaal Vasilie Milea?"
(Volgens Ceausescu was Milea ver-
antwoordelijk voor de massamoord
in Timisoara en had de generaal die
minister van defensiewas, op 22 de-
cember zelfmoord gepleegd, maar
uit andere bronnen verluidt dat Mi-
lea door deSecuritate vermoord zou
kunnen zijn).

Elena: „Vraag het aan de artsen en
het volk."

„Waarom beschuldigde u Milea van
verraad en waarom zei u dat hij zelf-
moord pleegde? Om aan uw straf te
ontkomen?"

Ceausescu: ,MHea was een verrader
en het was zijn eigen besluit om zelf-
moord te plegen. De officieren zei-
den dat hij bevelen weigerde op te
volgen om de orde te herstellen."

„De laatste vraag: Ik heb de villa
van uw dochter gezien. Zij had een
keukenweegschaal van goud."

Elena: „Welke villa?Zij woont in een
flat net zoals iedereen. Zij bezit
niets. Zij leeft zoals ieder ander. On-
gelooflijk. Wat een schande."

„Laat Ceausescu ons iets vertellen
over zijn Zwitserse bankrekenin-
gen," vervolgt de aanklager.

,J3ewijzen, bewijzen, bewijzen!"
roept Elena. „Er is geen enkele reke-
ning. U bent een provocateur," ant-
woordt Ceausescu.

„Nou goed. Er is geen rekening,
maar, als die er is, vindt u dan dat
het geld aan de Roemeense staat
toebehoort?"

Ceausescu: ,Jiit is een provocatie."

Aanklager: „Elena Ceausescu, heeft
u psychische problemen?"

Elena (schreeuwend): „Dit is een
grove provocatie. Schaamt u zich
niet voor u zelf?"
„Ik vraag u dit, omdat u, als u niet
toerekeningsvatbaar bent, een kans
heeft. U komt aan het einde van uw
ondervraging. Ik zal u nog een paar
vragen stellen," aldus de aanklager.

Elena wendt zich tot haar echtge-
noot en zegt: ,JZeg niets. Er is geen
sprake van een proces. Ik onderte-
ken niets. Ik heb voor het volk ge-
vochten vanaf mijn veertiende jaar
en dit is ons volk."

Het hof trok zich na deze uitspraak
van Elena terug voor beraad en ver-
volgde volgens Tanjug na herope-
ning van de zitting als volgt:

„Wij achten beklaagden schuldig op
grond van de artikelen 162, 163, 165
en 167 van het Wetboek van Straf-
recht en het vonnis van dit militaire
hof, op 25 december, luidt: dood-
straf en inbeslagneming van alle
eigendommen."

„Zij, de Ceausescu's, gebruikten ge-
weld gedurende de 25 jaar dat zij
aan de macht waren. Geweld werd
toegepast door mensen te laten ver-
hongeren, hun verwarming en
stroom te ontzeggen, en vooral door
het moreel (van het volk) te knak-
ken."

„Onschuldige kinderen zijn door
tanks overreden. U liet leden van de

geheime politie Securitate legeruni-
formen aantrekken om het volk te-
gen het leger op te zetten. U gaf be-
vel zuurstofslangetjes van mensen
in ziekenhuizen los te trekken. U
beval springladingen aan te bren-
gen in ruimten waar bloedplasma
lag opgeslagen."

Ceausescu luistert toe met een
grijns op zijn gezicht. Elena reageert
met een ironisch: „Ja, ja."

„En nu poogt u het hof belachelijk
te maken," bijt de aanklager hen
daarop toe.

Elena, uitroepend: „Zij zeggen dat
wij kinderen hebben gedood. Dat is
niet waar!"

„Beklaagde Nicolae Ceausescu...."
wil de aanklagervervolgen, maar hij
wordt door deze onderbroken: „Ik
ben geen beklaagde!. Ik ben presi-
dent van Roemenië en opperbevel-
hebber van de strijdkrachten en ik
eis om te kunnen antwoorden voor
de volksvergadering." Ceausescu
kijkt zijn vrouw aan als hij de aan-
klager toevoegt: „U hebt het volk
verraden. U hebt de onafliankelijk-
heid van Roemenië verraden."

„Met u heb ik niets te bespreken,"
reageert de aanklager.

De leden van het hof verheffen zich
van hun zetels, maar Elena zegt te-
gen haar man: „Nee liefje, vqij staan
niet op. Wij zijn mensen."

Het vonnis wordt voorgelezen on-
der vermelding dat het besluit van
het tribunaal tot de doodstraf voor
beide beklaagden en inbeslagne-
ming van hun bezittingen eenstem-
mig was.
Ceausescu wil herhalen dat hij Het

hof niet erkent, maarkrijgt te horen
dat er 'geen beroep tegen het vonnis
mogelijk is.

De terechtstelling van Ceausescu en

zijn vrouw voor het vuurpeloton
vindt plaats op Eerste Kerstdag.
Volgens een officier waren er zoveel
vrijwilligers voor de executie dat er
geloot moest worden.

" NICOLAE
CEAUSESCU
„...ik ben geen
beklaagde, ik ben
president van
Roemenië en
opperbevelhebber
van de
strijdkrachten..."

Handel in drugs veelvuldig oorzaak

Aantal moorden VS
naar recordhoogte
Van de redactie buitenland

WASHINGTON - Voor een
aantal grote Amerikaanse ste-
den is 1989 het bloedigste jaar
tot nu toe geweest. De strijd
tussen bendes drugshandela-
ren is van deze toename de
oorzaak, zo is vernomen in
kringen van de Amerikaanse
politie.

Een onderzoek in meer dan 30 ste-
den heeft in het merendeel van de
onderzochte steden een aanzienlij-
ke toename van het aantal moorden
aangetoond, aldus Hübert Williams,
de directeur van de Politiestichting.
Het grootste deel van de moorden
komt naar zijn mening voort uit het
geweld dat met de drugshandel ver-
band houdt.Washington, Philadel-
phia (Pennsylvania), New Orleans
(Louisiana), Kansas City (Missouri)
Milwaukee (Wisconsin), Charlotte
(North Carolina) en New Haven
(Connecticut) hebben reeds hun
jaarlijks record op het gebied van

moorden gebroken. Verscheidene
andere steden waaronder New
Vork, zullen dat waarschijnlijk ook
doen, zodra de definitieve gegevens
van dit jaar bekend zijn.

New Vork heeft steeds de lijst met
aantal moorden in de VS aange-
voerd. Washington staat echter eer-
ste wat betreft het aantal moorden
per inwoner.

Tot 21 december zijn in de Ameri-
kaanse hoofdstad 419 mensen ge-
dood. Vorig jaar was dat aantal nog
369. Volgens de plaatselijke politie
houdt 60 procent van de moorden
verband met de handel in drugs.
Philadelphia noteerde op 21 decem-
ber 481 moorden. Daarmee passeer-
de de stad ruimschoots de balans
van vijftien jaar geleden. Toen be-
droeg het aantal 444. 'Zeker acht grote steden, waaronder
Miami (Florida), Dallas (Texas) en
Denver (Colorado), zouden dit jaar
daarentegen met een lichte daling
van het aantal moorden kunnen af-
sluiten.

Aan proces tege
Noriega kleven
risico's voor VS
Van de redactie buitenland

WASHINGTON - Als Pana-
ma's vroegere sterke man, ge-
neraal Manuel Antonio Norie-
ga, in de Verenigde Staten be-
recht mocht worden voor zijn
betrokkenheid bij drughan-
del, zou de informatie die daar-
bij onvermijdelijk op tafel
komt de Amerikaanse rege-
ring in een lastig parket kun-
nen brengen.

Wijd en zijd is al bekend dat Noriega
heeft gewerkt als zetbaas voor de
CIA en het Drug Enforcement
Agency (DEA). In een rapport van
de Amerikaanse Senaat, dat in april
verscheen, staat dat president Ro-
nald Reagan en George Bush, toen
nog vice-president, Noriega zijn
blijven steunen ondanks zich opsta-
pelende bewijzen dat de generaal
grofbijverdiende in de drughandel.

De voormalige CIA-baas William
Casey die een persoonlijke vriend-
schap met Noriega ontwikkeld zou
hebben, zou het de generaal niet
moeilijk hebben gemaakt omdat,
zoals Casey in 1985 zei, Noriega „een
waardevolle steun was voor onze
politiek in Midden-Amerika, met
name ten aanzien van Nicaragua."

Irangate
Ook in het Irangate-schandaal, tij-
dens het proces tegen de voormali-
ge Witte Huismedewerker Oliver
North dook de naam van Noriega
op. Volgens een Amerikaans rege-
ringsrapport zou Noriega zich be-
reid hebben verklaard de hele San-
dinistische top uit te roeien als het
Witte Huis iets positiefs wilde doen
voor zijn reputatie. North zou dat
aanbod hebben afgeslagen maar
Noriega wel gevraagd hebben stra-
tegische objecten in Nicaragua op te
blazen. Waarom Noriega uiteinde-
lijk niets tegen Nicaragua deed,
weet niemand. Nicaragua is nu wel
het enige land dat enige solidariteit
met Noriega toont.

Terwijl het nu zo wordt voorgesteld
dat Noriega alleen om zijn eigenzak
te spekken met Colombiaanse drug-
handelaars samenwerkte, zijn er in
de Zuidamerikaanse pers herhaal-
delijk ook beschuldigingen geuit
aan het adres van de CIA dat ClA-
agentener hun eigen drughandel op
na hielden om hun kostbare gehei-
me operaties tegen onder andere Ni-
caragua te financieren. Met andere

woorden: Noriega kan ook V'
CIA druggeld gewit hebben.
In dit verband is het ook zin t
vraag te stellen waarom Nor)
ambassade van de Heiligec
heeft uitgekozen om zijn toe
te zoeken. In 1982 beleefde,,
zijn grootste bankschandaal flj
faillissement van de partij
Banco Ambrosiano. Er ble<t
miljard dollar spoorloos verd'
te zijn bij de bank. t
Enkele maanden eerder, in(
had een dochter van de ba'
Zuid-Amerika, de .Banco Al'
samen met de Ambrosiano-W|
in Luxemburg alarm geslage^'
meer dan 900 miljoen dollar i
malafide wegen waren uitg*
aan enkele kleine ondernefll
in Panama. Als garantie warei
delen verstrekt ter waarde val
miljoen dollar. In werkelijkhei
ren die aandelen echter ma3
miljoen waard.

"Manuel Noriega en oud-directeur William Casey van de v 8o
bondgenoten. Je%

Vaticaan
Op verzoek van de directeur
Banco Ambrosiano, Roberto'
toverde de bankier van het
caan, Paul Marcinkus, een bn
voorschijn waarin de bank v*
Vaticaan, het lOR (Instituto (
Opere Religiose), aan de bez'
banken uitlegde dat het Va'
die Panamese onderneming'
handen had en schreef zich I
bewust te zijn dat zij schulden
hebben." Maar toen de Banco
brosiano instortte, verklaard'
Vaticaan de Banco Ambrtf
geen cent schuldig te zijn, orw
dat de brief was ondertekend
twee topmannen van de lOR- |

Misschien heeft Noriega ook (j
tende documenten ergens veiMj
geborgen over die 'kleine' Pa^se ondernemingen die scheep]
gen met 900 miljoen dollar.Jniemand weet nog wat er dA
met die lening is gebeurd.

1989 was het laatste jaar dat dn
ciële Panamacommissie, die dn
namakanaal-zone moet besturf
meerderheid uitAmerikanen il
bestaan krachtens het verdrai
Panama en de VS in 1974 sj
Vanaf volgend jaar moet de vel
ding vijfPanamezen op vier Al
kanen worden. Ook dat feit -A
het interessant te vragen wa
Noriega's betrokkenheid bi)
drughandel pas in 1989 echt
stootgevend werd en in de pf"
teit werd gebracht. En waarom^devalreep van 1989 alsnog ccn11
taire interventie kwam.

'Kerkleiders van Roemenië zijn niet te handhaven'
Bisschoppen mee in
val van Ceausescu

Van onze correspondent

HEERLEN - „De leiding
van de Roemeense kerken
is op geen enkele manier te
handhaven. Vrijwel alle bis-
schoppen en andere hoog-
geplaatste geestelijken en
leken hebben kilo's boter
op hun hoofd vanwege de
wijze waarop ze hebben ge-
collaboreerd met het regi-
me van Ceausescu." Dat
zegt drs. Theo van der
Voort, secretaris van de
Europacommissie, het or-
gaan dat namens de Gere-
formeerde Kerken en de
Nederlandse Hervormde
Kerk contacten onderhoudt
met kerken in Oost-Euuro-
pa.

De eerste twee koppen zijn vol-
gens de laatste berichten al ge-
rold. De twee bisschoppen vr
de Hongaarstalige Gereformeei
deKerk in Roemeniëzijnvan het
toneel' verdwenen. Bisschop
Gyula Nagy van Cluj kondigde
zaterdag voor kerst al aan dat hij

zou aftreden. JNagy is oud en ziek
en er gaan zelfs geruchten dat hij
tijdens de kerstdagen is overle-
den. Voor dat bericht was tot nu
toe geen bevestiging te krijgen.

Bisschop Laszlo Papp van Ora-
dea, wiens optreden tegen de dis-
sidente predikant Laszlo Tökes
aanleidingwerd tot de omwente-
ling in Roemenië, is op de vlucht
geslagen. Als fervent aanhanger
van Ceausescu vreesde hij voor
zijn leven. Waarschijnlijk is hij
naar Hongarije uitgeweken.
Ds. Lazslo Tökes maakt deel uit
van het Comité voor Nationale
Redding. Tökes heeft aan zijn ar-
restatie een gebroken arm over-
gehouden. Tökes was na zijn ar-
restatie vastgehouden in het
plaatsje Meniu waarheen bis-

schop Papp hem had overge-
plaatst. Na deval van het regime
kwam hij vrij en afgelopen vrij-
dag preekte hij weer in Tirgumu-
res.

Gehaat
De twee gereformeerde bis-
schoppen hadden zich zeer ge-
haat gemaakt in hun uit etnische
Hongaren bestaande kerk. Hoe-
wel hun ambt voornamelijk een
representatieve betekenis heeft,
had het tweetal steeds meer
macht aan zich getrokken. De sy-
node, dieformeel het hoogste ge-
zag heeft in de kerk, was al in
geen jaren meer bijeen geweest.
Bisschop Nagy, dievanwege zijn
leeftijd en verslechterde gezond-
heid allang had willen aftreden,

werd door het Roemeense regi-
me gedwongen in functie te blij-
ven. „Hij was te zwak om zich te
verweren, hij tekende alles wat
men hem voorhield," zeggen
waarnemers in Hongarije.

Met bisschop Papp was het an-
ders gesteld. Enerzijds werd van
hem gezegd dat hij een fervent
marxist was en uit overtuiging
de rol vervulde die het regime
hem had toebedacht. Volgens
andere bronnen werd hij gechan-
teerd. In ruil voor zijn loyaliteit
mochten zijn kinderen Roeme-
niëverlaten en zich in het Westen
vestigen.
De Gereformeerde Kerk in Roe-
menië telt ongeveer 700.000 le-
den, die voornamelijk in het
Hongaarstalige deel van Roeme-

nië (Transsylvanië) wonen. "
kerk telt ongeveer 700 geme^,
ten, verdeeld over dertien da
ses.

Orde op zaken
Volgens de Hongaarse predik** ,
Istvan Tüski uit Utrecht is W
vrijwel zeker dat een nieuw "L
een te roepen synode snel °reop zaken zal stellen in de G&.^formeerde Kerk van RoemefL
Tüski verwacht niet dat dat .
etnische Hongaren de opensl
ling van de grenzen zullen beïy
ten om het land te verlaten. <<\%
geet niet dat het om twee tot d'
miljoen mensen gaat. Wann^.ze in vrijheid mogen leven, z
len ze in Roemenië blijven."
Theo van derVoort, dievlak v°\
de omwenteling nog een bez°
bracht aan Roemenië, zegt dat,
Europacommissie voornamellJ
contacten heeft met predik 3

ten, priesters en lokale gemee
ten. De leiding van deRoerne*
se kerken was al jaren geen ■? f
trouwbare partner meer. Van a
Voort verwacht dat de onwe°
ling in allekerken tot het vertr,
van de zittende bestuurders
leiden.

(ADVERTENTIE)
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Op Oudejaarsavond krijgen al onze conducteurs,
machinisten, loket-medewerkers en andere spoormensen

even oliebolverlof.Houdt u er daaromrekening mee dat na
ongeveer 20.00 uur de treinen niet meer rijden.

Op Nieuwjaarsdagrijden we. het normale zondag-
programma. De conducteur en de mensen achter het loket

kunnen u er meer over vertellen. U kunt ook bellen op 29 en
30 december en op 1 januarivan 9.00-23.00 uur en op

31 december van 8.00-20.00 uur 06-8991121 (40 et per minuut).
Rest ons u een prettige jaarwisselingen een voorspoedig

1990 te wensen.

WAAR ZOUDEN WE ZIJN
ZONDER DE TREIN?
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olenWen zoeken banen in Nederland
[STERDAM - Het Amsterdamse
*au Exis aan de professor Tulp-
*t Wordt sinds februari van dit
overstroomd met brieven van

jongeren die een baan zoe-'üi Nederland.
Ihoudt zich bezig met werkbe-
'ijeling voor Nederlandse jonge-re banen in het buitenland zoe-
? informatieverstrekking voor
"jsen die in het buitenland willen
'eren en het regelen van au-pair-
* voor buitenlandse jongeren in

Nederland.
In een klein jaartijd heeft de organi-
satie al enkele duizenden brieven
ontvangen van jonge Polen die
geïnteresseerdzijn in werken in Ne-
derland in met name dezomerperio-
de. „We bewaren ze allemaal, maar
we kunnen weinigvoor ze doen", al-
dus een woordvoerster. „Er is geen
werk."
De Polen zijn waarschijnlijk op het
spoor van Exis gekomen via een pu-
blikatie in een Pools tijdschrift.

overzicht
Gering

- Het Damrak be-
fl0" gisteren veelbelovend met eenQrtrekking van de vaste tendens
Sjdaags na kerst begon. Maar al
fljj^ig schrompelde de handel in
ferfar en samen met winstnemin-s.n Werden de meeste koerswin-
d^11gereduceerd tot fracties of ver-
Vaerien deze geheel. De omzettenVfJ^0 ook heel laag, niet zo
lig md omdat het de laatste volle-Vjs.beursdag van het jaar was.
°Vb aS worden slechts tot kwarter twaalf zaken gedaan.

hiriHë°yens bleef behoorlijk over-L a met een slot dat op f 87,50 bij-
K 2 boven dat van woensdag lag.
03 was gehandeld tot f88,70.
vJ* uitgeverVNU hield een winst
f 0 ' ' 1 over op f 107,80. Het haven-
Cr VOC kon bij drukke handel« « 0,80 bijboeken op f 35,40.

ta^klijke Olie die de hele dagal
'ijlt *Jster g°ed lag zakte geleide-

verder weg en keek bij het slui-
v4ti \an de markt tegen een verlies*«.'' !.40 aan op f 144,20. DSM die
f]].' stoutmoedig doorzette tot
f°sn r liet op fll2-90 Per saldo*Wit? , Sgen. Zwak was eveneensfl?^ken met fl>60 verlies op

°.60.

kjn Qe parallelmarkt dreef dek-
bri)|Svraag de koers van verenfa-
fljo3? 1 Weweler verder op tot
"«W een winst van f s'9o'5 '90' Han"
Vjn ,en.die de afgelopen tijd in de
kop. zrJn gegaan (aandelen ver-koelt zonder deze te bezitten)
tooK leveren en tot elke prijs
tieneren aan hun stukken te ko-

Ci|Uiu k-
SÜlle lokale markt zette

f7v„ *^cv hem weer eens op metv°oruitgang tot fl9l.

Massa-ontslag
General Motors

DETROIT - De grootste Ameri-
kaanse autoproducent General
Motors Corporation (GM) wil
nog eens 3.200 werknemers ont-
slaan en bovendien enkele van
de produktiehjnen voor zijn
nieuwste automodellen (zoals de
Chevrolet Lumina) stopzetten.
De ontslagen zullen plaatsvin-
den tegen het eindevan februari.
De afgelopen tijd heeft GM al cir-
ca 53.000 werknemers voor onbe-
paalde tijd naar huis gestuurd of
in niet-produktiegerichte werk-
ploegen ingedeeld. De nieuwe

ontslagen vallen voornamelijk
bij de produktie van GM's
nieuwste middelgrote modellen.
Het autoconcern dreigt dit jaar
uit te komen op een marktaan-
deel van minder dan 35 procent,
zes procentpunten minder dan
drie jaar geleden. In 1980 be-
schikte GM nog over een markt-
aandeel van 46 procent.

GM heeft te kampen met het pro-
bleem dat ondanks allerlei klan-
ten lokkende maatregelen zoals
kortingen de verkoop van de
nieuwe modellen niet beant-
woordt aan de verwachtingen.
Niet alleen GM heeft moeilijkhe-
den. Ook de afzet van de concur-
renten Ford en Chrysler gaan
achteruit. De verkoop van in de
Verenigde Staten geproduceer-
de auto's bedroeg in de eerste
tien maanden van dit jaar5,9 mil-
joen stuks tegen 7,1 miljoen in
dezelfde periode vorig jaar.

Dollar weer
verder omlaag

AMSTERDAM - De koers van dedollar is gisteren nog ietsverder ge-
daald bij zeer dunne handel. DeAmerikaanse munteenheid noteer-de lange tijd minder dan f 1,90, maar
wist zich aan het eind van de dagweer te herstellen. Op de wissel-markt in Amsterdam lag de koers
?¥onr£ slot van de handel opt 1,9070 een kwart cent minder dande slotkoers van woensdag.

n
, Soudprijs moest gistereneen flinke veer laten. Op demarkt inZ.U,ri Werd een slotprrjs vastge-steld van 400,50 dollar per ounce(31,1 gram).

beurs v anasterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k s.k.
AEGON 114,60 114,60
Ahold 137,20 136,60
Akzo 137,50 137,60
A.B.N. 41,00 41,00
Alrenta 159,00 159,00
Amev 63,30 63.30
Amro-Bank 80,80 80,90
Bols 173,60 173,00
Borsumij W. 77,50 77,90
Bührm.Tet. 65,80 66,10
C.S.M.eert 78,00 78,30
DAF 42,60 42,70
Dordt.Petr. 132,70 132,20
DSM 113,40 112,90
Elsevier 78,60 80,10
Fokker eert. 39,50 39,30
Gist-Broc. c. 31,50 31,40
Heineken 127,20 125,60
Hoogovens 85.80 87,50
Hunter Dougl. 110,30 110,30
Int.Müller 100,00 98,00
KBB eert. 78,50 78,00
KLM 48,10 48,20
Kon.Ned.Pap. 52,00 51,80
Kon. Olie 145,60 144,20
Nat. Nederl. 75,00 74,50
NMB Postbank 49.90 50,00
NedUoyd 86.90 88.00
Nijv. Cate 82,40 81,80
Océ-v.d.Gr. 287.00 285.00
Pakhoed Hold. 141,50 142,00
Philips 47,50 47,50
Robeco 108,20 107,90
Rodamco 80,50 80,30
Rolinco 106.90 106,80
Rorento 59,60 59,50
Stork VMF 44,40 44,60
Unilever 160,20 160,00
Ver.Bezit VNU 106,80 107.80
VOC 34,60 35,40
Wessanen 61,70 61,40
Wolters-Kluwer 44,70 45,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65,80 65,00
ACF-Holding 35,00 33,80
Ahrend Gr. c 247,00 246,00
Air Holland 32,20 31,90
Alg.Bank.Ned 42,00 42,20
Asd Opt. Tt. 18,70 18,70
Asd Rubber 6,00 6,10
Ant. Verff. 490,00
Atag Hold c 103,00 101,00
Aut.lnd.Rdam 94,00 94,00
BAM Groep 106,00 106,00
Batenburg 83,00 83,00
Beers 143,50 143,00
Begemann 126,00 127,00
Belindo 361,50 361,50
Berkels P. 5,85 5,75
Blyd.-Will. 29,50 29,50
Boer De, Kon. 330,00 332,00
de Boer Wmkelbedr. 64,50 65,30
Boskaüs W. 13,80 13,70
Boskalis pr 13,20 13,20
Braat Beheer 47,30 46,50
Breevast 18,10 18,00e
Burgman-H. 3400,00a3400,00a

Calé-Delft pr 865,00 865 00Calvé-Delft c 1047,00 loso]oo
Center Parcs 61,50 60 30
Centr.Suiker 76,80 7680Chamotte Unie 7,90 g 10Cindu-Key 184,00 193^00Claimindo 359,00 35900
Content Beheer 18,80 is'so
Cred.LßN 60,20 60,40
Crown v.G.c 99,50 9970
Desseaux 265,00 265,00
Dorp-Groep 36,00 35^0
Econosto 337,00 33900
EMBA 128,00 128,00
Enraf-N.c. 65,50 6550
Eriks hold. '09,90 jog'go
Flexovitlnt. 97,20 9750
Frans Maas c. 100,00 102,00b
Furness 124,00 122,00
Gamma Holding 80,00 83,00
Gamma pref 6,00 g^O
Getronics 28,80 28,90
Geveke 43,00 43*70
Giessen-de N. 206,00 203 00
Goudsmit Ed. 367,00 35800
Grasso'sKon. 112,80 11290Grolsch 141,00 13^
GTI-Holding 204,50 206,00
Hagemeyer 115,00 m'oo
IdemV2 div.'B9 112,00 10900HAL Trust B 14,40 14'rjo
HAL Trust Unit 14,40 i4'i o
H.B.G. 212,00 20800HCS Techn 13,90 1400Hein Hold 107,50 10600Hoek's Mach 206,00 207'ü0
Heineken Hld 107,50 10600
Holl.Sea S. 1,21f i' 2iHoll. Kloos 490,00 49o'(X)
Hoop Eff.bk. 8,50 B[ooHunter D.pr. 4,95 495ICA Holding 21,80 2150IHC Caland . 36,20 36'i 0Industr. My 224,30 224 30
Infotheek 28,50 28^50Ing.Bur.Kondor 604,00 606i00Kas-Ass. 44,80 44^Kempen Holding 16,70 1690
Kiene's Suik. 1400,00 140000
KBB 78,50 78^0Kon.Sphinx 120,80 123,00
Koppelpoort H. 328,00 a 315 00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré&Gl. 56,00 56,20
Macintosh 41,70 43^00
Maxwell Petr. 675,00 68o[oO
Medicopharma 70,30 69*80
Melia Int. 5,90 5 90MHVAmsterdam 17,50 17^50
Moeara Enim 1205,00 1205,00
M.Enim 08-cert 15700,00 15700,00
Moolen enCo 30,00 30,00
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,90 8,80
Mynbouwk. W. 422,00 422,50
Naeff 300,00
NAGRON 47,80 47 80
NIB 642,00 642,00
NBM-Amstelland 20,70 20,70 e
NEDAP 384.50 387.50

NKF Hold.cert. 308,00 310,00
Ned.Part.Mij 41,20 41,20
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1080,00 1089.00Nutricia gb 80,00 80,50
Nutricia vb 89,00 90,00
Oldelft Groep c 182,50 183,00
Omnium Europe 17,00 16,80
Orcoßankc. 68,60 68,10
OTRA 165,50 165,00
Palthe 78,00 77,00
Philips div.'9o 46,00 47,00
Pirelli Tyre 37,00 36,90
Polygram 34,40 33,50
Polynorm 105,80 105,10
Porcel. Fles 192,50 192,50
Ravast 47,20 47,50

1 Reesink 77,20 77,50
Riva 54,50 54,20
Riva (eert.) 54,50 54,40
Samas Groep 67,50 66,50
Sarakreek 31,40 31,00
Schuitema 1446,00 1400.00
Schuttersv. 156,00 157,00
Smit Intern. 54,00 54,00
St.Bankiers c. 24,50 24,20
Stad Rotterdam c 47,80 47,50
Telegraaf De 82,50 80,80
Text.Twenthe 330,00 330,00
Tulip Comp. 38,60 38,60
Tw.Kabel Hold 148,00 148,50
Übbink 86,90 88,00
Union Fiets. 22,30 22,00
Ver.Glasfabr. 350,00 348,00
Verto 60,50 60.50
Volker Stev. 70,00 70,00
Volmac Softw. 50,30 51,50
Vredestein 23,70 23,50
VRG-Groep 63,50 64,40
Wegener Tyl 183,00 182.70West Invest 25,50 25,70
West Invest c. 90,00 85,00 a
Wolters Kluwer 177,00 179,00
Wyers 49,00 50,00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 37,70
ABN Aand.f. 77,00 77,00
ABN Beleg.f. 58,70 58,30
ALBEFO 53,40 53,40
AldollarßFs 21,90 22,00
AlgFondsenb. 236,00 243,00
Alhance Fd 12,10 12.10
Amba 47,90 48,30
America Fund 308,00 305,00
AmroA.inF. 91,70 91,60
Amro Neth.F. 77,30 77,30
Amro Eur.F. 73.70 74,00
Amro Obl.Gr. 155,20 155,30
Amvabel 81,20 81,00
AsianTigersFd 64,50 63,30
AsianSelFund 49,40 49,20
Bemco Austr. 57,50 57,00
Berendaal 114,00 114,00Bever Belegg. 26,00 26,10BOGAMIJ 115.00 115,00
Buizerdlaan 42,50 42 50CLN OblWaardef. 100,50 100,50Delta Lloyd 43,40 42,80DP Am. Gr.F. 25.50 25,60

Dp Energy.Res. 44,00 40,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 63,30 63.20
Eurinvestü) 115,00 115.00
Eur.Ass. Tr. 11,20 14,00
EOE DuStlnF. 310,00 313,00
EurGrFund 61,50 61,50
Hend.Eur.Gr F. 211,50 211.80
Henderson Spirit 73,50 73,50
Holland Fund 75,30 75,50
Holl.Obl.Fonds 116,00 116 40
Holl.Pac.F. 116,00 116,50
Interbonds 555,00 555,00
Intereff.soo 50,90 51,00
IntereffWarr. 389,90 389.00
JadeFonds 183,20 183,00
Japan Fund 35.90 35,50JapanRot. Fund yen 10521,00
MeesObl.Div.Fonds 100,40 100,40
MX Int.Vent. 58.50 60.50Nat.Res.Fund 1540.00 1540,00
Nedufo A - 138,00
Nedufo B _ 138,00
NMB Dutch Fund 39,80 40 00
NMB Global F. 49,80 50,00
NMB Oblig.F. 34,50 34.50NMB Rente F. 103,00 103,10
NMB Vast Goed 38,50 38,30
Obam, Belegg. 223,50 225.50OAMFRentef. 14,20 e 14,25
Orcur.Ned.p. 48.80 48,80
Pac.Prop.Sec.f. 51,50 51,00
Pierson Rente 100,20 100.20Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 76,00 75,80
Rabo Obl.div.f. 48,70 48,70
Rabo Onr.g.f 85,00 85,00
Rentalent Bel. , 137,30 137,10
Rentotaal NV 31,30 3130
RG groen 50.30 50,30
RG blauw 50,20 50,10
RG geel 50,10 50,00
Rodin Prop.s 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94,00 93,00
Sci/Tech 18,30 18.30
Technology F. 19,00 18,80
Tokyo Pac. H. 290,00 290,00
Trans Eur.F. 81,60 82,50
Transpac.F. 540,00 540,00
Uni-Invest 133,00 133,00
Unico Inv.F. 81,80 82.00Unifonds 34,70 36,50
VWN 59,00 59,20
Vast Ned 126,60 126,70Venture F.N. 47,50 47,50
VIB NV 86,00 85,80
VSB Mix Fund 51,40 51,50
WBO Int. 76,00 76,00
WereldhaveNV 211,50 211,50
Yen Value Fund 97,60 97,10
Buitenlandse obligaties
B^EEGB4U) 100,00 100.00
3/2 EngWarL 35,80 35.80
W4EIB 65 98,70 98,70
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35.00
Amer. Brands 68,00 69,40
Amer. Expres 32.60 33.00

Am.Tel.& Tel. 44.50 d 44,70
Ameriteeh 66.20 d 66,70
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 30,00 30,20
Atl. Richf. 111,60 110,40
BAT Industr. 8,20 8,20
Bell Atlantic 108,20 109,20
BeUCanEnterpr 44,50 45,20
Bell Res.Adlr 0,50
Bell South 56,80 57,20
BET Public 2,84 2.60
Bethl Steel 16,80 17,30
Boeing Comp. 58,50 57,00
Chevron Corp. 67,25
Chrysler 19,00 19.00
Citicorp. 28,70 29,00
Colgate-Palm 61,50 61.50
Cooim. Edison 36,80 36,50
Comp.Gen.El. 508,00 508.00
Control Data 17.30 17.30Dai-IchiYen 3160,00 3200,00
Dow Chemical 70,50 71,50
Du Pont 124,10
Eastman Kodak 40 50 40,70
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 168^00 168,00
Exxon Corp. 50,10 50,50
First Pac.HKs 1.36
Fluor Corp. 34^00Ford Motor 43,00 43,10
Gen. Electric 63,30 63.70
Gen. Motors 42.70 42.80
Gillette 47*00 48^00
Goodyear 44,00 44,00
Grace & Co. 29,60
Honeywell 84,20 87,00
Int.Bus.Mach. 95,00 95,10
Intern.Flavor 64,40 d
Intern. Paper 53,60
ITT Corp. 58,60 58,70

K.Benson ® 5047,00
Litton Ind. 74,60 75,80
Lockheed 39,00 39,00
Minnesota Mining 79,00 79,00
Mitsub.Elect. 1100,00 1110,00
Mobil Oil 62,00 62,00
Morgan $ 42,20 43,20
News Corp Auss 13,80 13,80
Nynex 89,50 89,60
Occ.Petr.Corp 29,20 29,10
Pac. Telesis 49,20 49,30
P& O.® 7,00 7,00
Pepsico 62,50 62,80
Philip Morris C. 40,50 40,60
Phill. Petr. 25,10 24,80
Polaroid 43,60 41,25
Privatb Dkr 300.00 305,00
Quaker Oats 60.50 56,00
St.Gobin Ffr 620,00
Saralee 59,00 31,00
Schlumberger 48.80 48.60
Sears Roebuck 37,30 37,70
Sony (yen) 36,20 36.10
Southw. Bell 62.80 62,50
Suzuki (yen) 945,00 986,00
Tandy Corp. 38,20 38,00
Texaco 58,00 57,60
Texas Instr. 35,70 36.00
The Coastal C. 48.20 48.80

T.I.P Eur. 1,80 1,78
ToshibaCorp. 1260,00 1280,00
Union Carbide 23,10
Union Pacific 76,00 76,00
Unisys 14,90 15,30
USX Corp 35,60 35,60
US West 78,50 78,20
WarnerLamb. 116.40
Westinghouse 72,10 73.20
Woolworth 63,50 63,60
Xerox Corp. 56.80 57,25
Certificaten Amerika
AMAX lnc. 43.00 44,00
Am. Home Prod 216.00
ATT Nedam 85,00 84,80
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 213,00 209,00
BoeingCorp. 111,00 108,00
Can. Pacific 41,00 41,00
Chevron Corp. 144,50
Chrysler 35,50 36,00
Citicorp. 53.00 53,00
Colgate-Palm. 117,00 119,00
Control Data 27.00 29,00
Dow Chemical 134,00 133,00
Eastman Kodak 76,50 78,00
Exxon Corp. 94,00 94,00
Fluor Corp. 65,00
Gen. Electric 121.00 119,50
Gen. Motors 82,00 81,00
Gillette 88,00 91,00
Goodyear 84,00 83,00
Inco 52,00 51,00
IB.M. 174,50 172,00
Int. Flavors 131.50
'TT Corp. 119,00
Kroger 25,00 25,00
Lockheed 74,00 74,00
Merck & Co. 143,50 143,50
Minn. Min. 150,00 150,00
PepsiCo. 117,00 118,00
Philip Morris C. 80,00 77,50
Phill. Petr. 46,20 46,50
Polaroid 77.00 72,00
Procter & G. 270.00
Quaker Oats 107.00 100.00
Schlumberger 93.00 90,00
Sears Roebuck 69.50 70,00
Shell Canada 68.00 67.50
Tandy Corp. 73,00 71,00
Texas Instr. 68.00 68,00
Union Pacific 145.00 144,00
Unisys Corp 30.00 28.00
USX Corp 66,00 65,00
Vanty Corp 3,20
Westinghouse 138,00 138,50
Woolworth 120,00 119,00
Xerox Corp. 100,00 100,00
Certificaten overig
Deutsche B. 800,00 840,00b
Dresdner B. 420,00 435,00
Hitachi(soo) 1200,00 1000,00
Hoechst 280,00 290,00
Nestlé 8750,00 8750,00
Siemens 696.00 710,00
Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102,60 102.60

Aegon warr 11,90 11,90
IOVz ABN 87 94,25 94,25
13Amev 85 96,25 96,75
10 AmevBs 102,75 102,75
HAmevB6 94,50 94,50
14'/(AmroB7 100,50 100,50
10V2 Amro 86 94,75 94,75
10 Amro 87 93.60 93.60
53A Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 22,70 23,10
Amro zw 86 72.90 72,60
9 BMH ecu 85-92 96,75 96,75
7 BMH 87 96,00 96,00
lO'/nEEG-ecu 84 100.75 100,75
93/tEIB-ecu 85 98.10 98,10
12V2 HlAirl.F 94,00 94,00
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V<NGU83 101.00 101,00
10 NGU 83 100,50 100,50
2'i NMB Postb.B6 85,00 85,50
NMB Postbank. 79.75 80,10
83/» Phil. 86 99,75 99,75
03/» Phil.B3 98.50 98,50
11Rabo 83 102,00 102,00
9Rabo 85 99,40 99,40
7Rabo 84 100,60 100,60
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,20 5,10
Bredero aand. 27,80 27,80
Bredero eert. 26,50 26,00
11 Bredero 22,00 22,00

LTVCorp. 1,30 1,30
) Nederh. 68-78 23,00 23,00
SSV. eert 1,15 1,20
P/s RSV 69 86,00 f 85,00b
'arallelmarkt
Manheri 29.40 29,40
Berghuizer 43,80 43,20
Besouw Van c. 51,70 51,60
:BI Barin Oc. yen 2060.00
:omm.Obl.F.l 101,00 101,00
;0mm.0b1.F.2 100.80 100,80
:0mm.0b1.F.3 101,20 101,20
De Dne Electr. 37,40 37,00
Dico Intern. 118,30 117,80
DOCdata 20,40 22,40
Ehco-KLM Kl. 37,50 37,50
E&L Belegg. 1 76,80 77,80
E&L Belegg.2 76,50 76,90
E&L Belegg.3 77,20 77,60
Pree Rec.Sh. 33,00 33,00
3eld.Pap.c. 72,00 75,00
jouda Vuurv c 97,00 97,00
jroenendijk 36,80 36,90
>ontmijc. 214,00 215,00,
HCA Holding 46.10 47,20'
Hes Beheer 207,00 208,30
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,70 3,70e
Interview Eur. 8,10 8,30
Inv. Mij Ned. 56,80 56,80
Kuehne+Heitz 47,50 47,70
LCI Comp.Gr. 74,50 74,70
Melle 310,50 310,50
Nedschroef 117,00 117,00
Neways Elec. 10.50 10,40

NOG Bel.fonds 31,90 32,10
pan pacific 10,70 10,80
Pie Med. 10,00 10,70
Poolgarant 10,50 10,50
SimacTech. 17,00 16,50
Sligro Beh. 52.20 52.20Verkade Kon. 268,00 267.00
VHS Onr. Goed 17,80 17,80
Weweler 107,00 112,90
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
Abn c jan 40,00 312 1.70 1.70
akzo c jan 130.00 329 8.30 8.50
akzo c jan 135.00 213 4,00 4.20
akzo c jan 140,00 597 1,50 1,40
amro' c jan 80,00 279 2,10 a 2,40
d/ft c jan 190,00 232 2,80 2.80
d/fl c jun 200.00 270 3,50 3,00
d/ïï c jun 205,00 200 2.20 2,00
dvfl p jan 185,00 194 I,ooa 1,10
d/n p jan 190,00 202 2,00 2,60
dsm p apr 110,00 223 3,50 a 3,10
dsm p apr 120,00 201 9,00 8,20
coc c jan 300,00 375 5,00 5,20
coc c jan 305,00 423 3,00 3,20
coc c jan 310,00 387 1,10 1,60
coc c jan 315,00 222 0,70 0,80
coc c apr 310,00 260 B,ooa 8,30b
coc p jan 300,00 254 4,60 4,50
coc p apr 290,00 256 7.30 a 5,50
eoo p apr 310,00 360 15,50 a 13,00
goud c feb 420,00 220 8,50 5,00
hoog c jan 90.00 350 1,70 1,80
hoog c apr 95,00 204 3,50 4,00
hoog p jan 85,00 229 2,30 I,Boa
kim c jan 50,00 574 0,50 0,70
kim c apr 55,00 208 1.10 1,20
nedl p apr 100,00 230 14.00 a 12,70
nlb c feb 100,00 500 0.70 a 0.50
nlb p feb 100,00 500 0.95 a 0,65
nlw p aug 92,50 500 0,70 a 0,75
natn c jan 75,00 725 1,70 1,40
natn c apr 70,00 785 7,70 7,20
Ratn .c apr 75,00 245 4,40 3,90
natn c apr 80.00 406 2,00 1.90
obl p mei 95.00 250 1.35 1,40
phil c jan 45,00 678 2,90 3,10
phil c jan 50,00 850 0,60 0,50
phil c apr 47,50 191 3,50 3,60
phil c apr 50,00 686 2,50 a 2,50 a
phil c apr 55,00 270 1,20 1,20
phil p apr 50,00 279 4,80 4,70
obe c jan 150,00 240 1,40 1,10
olie c apr 145,00 269 7,50 6,80
uni] c jan 160.00 386 3.00 3.20
unil p jan 160,00 244 2,20 2.50
voc c jan 32.50 375 2,60 3,80a
voc c jan 35.00 301 1,10 1,20
voc c apr 35,00 279 2,70 3,00
voc c apr 40,00 232 1,10 I,loa

a -laten g=bieden+ex-di».
b=bieden h=laten+ei-di».
c=ex-claim k= gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g

'e=gedaan+bieden *k=slotkoers «onge dag
f gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Meer vliegtuigen gemaakt en verkocht

Topjaar voor Fokker
Van onze correspondent

SCHIPHOL - Fokker heeft in 1989 meer vliegtuigen gemaakt
en verkocht dan ooit tevoren. In totaal rolden dertig Fokker
50's en 28 Fokker 100's van de twee eindlijnen op Schiphol.
Achter elkaar opgesteld levert dat een lengte op van maar liefstzeventienhonderd meter.

Het afgelopen jaar isvoor Fokker in
tal van opzichten een succes ge-
weest. Voor het eerst sinds de start
van het Fokker 100-programma is
het gestelde produktievolume ge-
haald. De produktie van de Fokker
100 is in vergelijking met vorig jaar
bijna verdrievoudigd. Dat betekent
tevens dat Fokker nu eindelijk op
tijd zijn vliegtuigen aan de klant af-
levert.

Volgens voorzitter M.Kuilman vande Raad van Bestuur van Fokker zalhet jaar 1989 de geschiedenis ingaanals een goed jaarvoor Fokker. Kuil-man prijst in het personeelsblad
Het Trimvlak' de „geweldige inzetvan alle Fokker-medewerkers, dieletterlijk dag en nacht gewerkt heb-ben".

Naast de sterke groei van de pro
duktie wist Fokker bij de verkoopeveneens enkele belangrijke suc-cessen te boeken. Afgezien van deopties werden 119 Fokker 100's en23 Fokker 50's verkocht. Het groot-
ste verkoopsucces was wel de ordervan American Airlines voor 75 Fok-ker 100's. De Amerikanen namenbovendien nog 75 opties op vliegtui-
gen. Fokker verwacht dat American
in de jaren negentig nog een fors
aantal vliegtuigen zal bijbestellen.
Fokker heeft bij American Airlines
en USAir met de Fokker 100 vaste
voet aan de grond weten te krijgenin Amerika. Teleurstellend was ech-ter het feit dat United Airlines enDelta Airlines voor de concurrentkozen. Fokker wil nog één grote
Amerikaan weten te strikken.
Fokker wil in 1990 de produktie vande Fokker 100 nog verder uitbrei-
den. In 1993 moeten 67 Fokker 100'sen 33 Fokker 50's van de eindlijn lo-
pen. Daartoe zal een compleet nieu-
we vliegtuigfabriek op Schiphol
worden gebouwd.

Frans Maas neemt
deel wegvervoer
van KLM over

Van onze correspondent
AMSTELVEEN - Het transportbe-
drijf Frans Maas gaat een deel vanhet wegvervoer van de KLM over-
nemen. De KLM heeft een belang
van 35 procent in het wegtransport-
bedrijf. Frans Maas, met een jaar-
omzet van twee miljard gulden,
heeft in Europa inmiddels een uit-
gebreid netwerk van verbindingen
opgebouwd.

Het transportbedrijf gaat zorgdra-
gen voor het zogenoemde 'deur-tot-
deur-vervoer van de KLM in Euro-
pa. Het vervoer van complete pal-
lets van luchthaven naar luchtha-
ven blijft de KLM - met ingehuurde
vrachtauto's - zelf doen. Daar waar
pallets op de luchthaven meteen
worden afgebroken, wordt de zaak
overgedragen aan Frans Maas.
Die verzorgt dan het vervoer van de
luchthaven naar het adres van be-
stemming. Hiermee komt de KLM
tegemoet aan de toenemende be-
hoefte naar fijnmazige distributie.
Uiteindelijk is het de bedoeling alle
vervoersstromen van de KLM over
de weg in te passen in het logistieke
systeem van Frans Maas.

economie

mrobank wil
niform voor
aliepersoneel
I Van onze verslaggever
/fERLEN - De Amro Bank be-
W volgend jaar april een proef

uniforme bedrijfskleding
V haar balie-personeel. De
ffo Bank is hiermee de eerste

vPerlandse bank die haar per-
*eel een uniform verplicht.

r j' idee komt van een groepje
dat dagelijks

( intact staat met de cliënten.
e Vonden dat de herkenbaar-
j, U van het personeel verbeterd
j(' kunnen worden door het

;| *gen van uniforme kleding.
j,'ecteur drs R. Verhoeven: „In
beland zijn er op de Midland-
"k al uniformen ingevoerd

i "fhet personeel. Het blijkt een»'itief effect te hebben op de
jbewerkers. Ze voelen zich ééni|!thet bedrijf. Ook hebben de

' meer vertrouwen in een
»"te-medewerker die een uni-

'"ft draagt."
ir voorbereiding van het pro-
IJj liet de bank een uitgebreide[Sectie bedrijfskleding ontwer-
II door Euro-Fashions in Am-
''r<iam. Dames kunnen kiezen

1 een beige of bordeaux-rood

'stuum, de heren steken zich in
*) grijs of marineblauw pak.
jl* is er voor vrouwen een keu-
-lin rok, broekrok of broek.
*nnen kunnen verschillende

dragen. „Zo behou-_ de balie-medewerkers een
I^oonlijke uitstraling", meent
'fhoeven.

Capital Airlines
start lijndienst
op Schiphol

Van onze correspondent
SCHIPHOL - De Engelse lucht-
vaartmaatschappij Capital Airli-
nes start met ingang van 15 janua-
ri yolgend jaar een dagelijkse ver-

binding tussen Leeds en Schip-
hol. De lijndienst wordt uitge-
voerd met een Shorts 360-300. Dit
vliegtuig biedt plaats aan 36 pas-
sagiers.

Capital Airlines is de drieëntach-
tigste luchtvaartmaatschappij die
op Schiphol lijndiensten uitvoert.
De maatschappij vliegt voorlopig
een keer per dag tussen Leeds en
Schiphol.

Italië wil devalueren
PARIJS - Italië wil zijn nationale munteenheid, de lire, binnen het ver-
band van het Europese Monetaire Stelsel (EMS) in het begin van het vol-
gend jaar devalueren, zo heeft een vooraanstaande Italiaanse regerings-
functionaris verklaard. Het gaat de Italiaanseregering daarbij om een ver-
laging van de wisselkoers van de lire tegenover de sterke Westduitse
mark.
„Het zal niet lang duren voordat de Italiaanse regering een officieel ver-
zoek zal indienen om de lire te devalueren. Dat kan al de korhende maand
zijn", aldus de functionaris. Het verzoek zal zeker zijn ingediend voor 1
juli 1990 wanneer alle resterende belemmeringen voor vrij kapitaalver-
keer binnen de Europese Gemeenschap zijn opgeheven, zo voegde hij er-
aan toe.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28-12-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.230/ 24.730;
vorige ’ 24.900-/ 25.400; bewerkt ver-
koop ’ 26.330; vorige ’ 27.000 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 285-/ 355 vorige

’300/ 370; bewerkt verkoop ’ 400 la-
ten, vorige ’ 410 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,83 1,95
austr.dollar 1,45 1,57
belg.frank (100) 5,20 5,50
canad.dollar 1,57 1,68
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 2,95 3,20
franse frank (100) 31,50 34,25
griekse dr. (100) 1,09 1,29
ierse pond 2,84 3,04
ital.lire (10.000) 14.0Ó 15,70
jap.yen (10.000) 129,00 135,00
joeg.dinar (100) 0,0000 0,0020
noorse kroon (100) 27,55 30,05
oost.schill. (100) 15,72 16,27
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,65 1.81
turkse pond (100) 0.060 O.lipO
zweedse kr. (100) 29,50 31J5zwits.fr. (100) 121.50 126.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.89725-1,89975
antill.gulden 1,0430-1,0730
austr.dollar 1,5060-1,5160
belg.frank (100) 5,3675-5,3725
canad.dollar 1,63725-1,63975
deensekroon (100) 28,990-29,040
duitse mark (100) 112,935-112,985
engelse pond 3.0765-3,0815
franse frank (100) 33,020-33,070
griekse dr. (100) 1,1660-1,2660
hongk.dollar (100) 24,1250-24,3750
ierse pond 2,9660-2,9760
ital.lire (10.000) 15,050-15,100
jap.yen (10.000) 133,55-133,65
nwzeel.dollar 1,1280-1,1380
noorse kroon (100) 28,955-29,005
oostenr.sch. (100) 16,0390-16,0490
saudi ar.ryal (100) 50,4250-50.6750
spaanse pes. (100) 1.7430-1,7530
surin.gulden 1,0420-1,0820
zweedse kr. (100) 30,710-30.760
zwits.frank (100) 124.095-124.145
e.e.u. 2.2730-2.2780

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 202,00 201,30
id excl.kon.olie 196,30 196,40
internationals 205,80 204,60
lokale ondernem. 199,30 199,30
id financieel 152,60 152,30
id niet-financ. 245,80 246,20
CBS Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 263,30 262,40
id excl.kon.olie 244.10 244,20
internationals 278,00 276.30
lokale ondernem. 246,50 246.60
id financieel' 198,80 198,50
id niet-financ. 293,80 294,20
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 184,90 185,00
internation 194,00 194,20
lokaal 183,30 183,50
fin.instell 161,20 161,10
alg. banken 146,00 146,20
verzekering 175,70 175,30
niet-financ 190,70 190,80
industrie 182,50 182,70
transp opsl 220,60 222,70

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-.
de dag):
Akzo 137,60 (137,60)
Kon. Olie 144,20-145,20(144,20)
Philips 47,50-47,60 (47,50)
Unilever 160,00 (160,00)
KLM 48,20-48,40 (48,20)

Ziekteverzuim
gezondheidszorg

fors gestegen
ZEIST-Het ziekte-
verzuim in de ge-
zondheidssector is
in 1989 sterk geste-
gen. Ten opzichü
van vorig jaar is het
aantal aangiften
van ziekte met ze-
ven procent om-
hoog gegaan. Het

aantal mensen dat
in de AAW/WAO is
gekomen, is even-
eens fors gestegen.
Nu krijgt bijna acht
procent meer dan
eind 1988 een uitke-
ring wegens ar-
beidsongeschikt-
heid.

Volgens directeur
H. Schripsema van
de Bedrijfsvereni-
ging voor de Ge-
zondheid, Geeste-
lijke en Maatschap-
pelijke Belangen
(BVG) nam vooral
het aantal langduri-
ge ziektegevallen
onrustbarend toe.
Daarom wil de
BVG in 1990 een
beleid ontwikkelen
waarmee het ziek-
teverzuim en de
toestroom tot de
AAW/WAO flink
kan worden terug-
gedrongen.

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 2725.47 1173.01 235.04 1028.11
Hoogst 2742.53 1181.01 236.48 1034.70
Laagst 2709.04 1158.96 233.84 1020.33
Slot 2732.30 1174.43 235.41 1030.16
Winst, +7 90 +2.13 +0.63 +2.62
verlies

In grote delen van ons land is
de verkoop van vuurwerk in
volle gang. Vorig jaar ging er
voor zijn 35 miljoen gulden de
lucht in. Een record. Verwacht
wordt dat dit record oudjaars-
dag niet zal overleven. Het ziet
er namelijknaar uit dat dever-
koop van vuurpijlen, rotjes en
gillende keukenmeiden naar
een ongekende hoogte zal stij-
gen.

(ADVERTENTIE)

W " vandaag
|//t_P£*T koopavond tot
litJlol" 21.00 uur.
m^^■ Morgen, za. 30 dcc.

geopend van
9.30-16.00 uur.

Maasnielderweg 33, Roermond p^
telefoon: 04750-16141 L" _^____J
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f(Jjrijj^^
I ’ 1.000,-kans I
H (t/m 30 december) j8

||?
Introduceert zijn %

| Ford Fiesta Gitana ;fi|r^ |
|i een feestelijk aangeklede Ford Fiesta "éd^F^\ fji; H
jjf * achterspoiler op achterklep H
«■£ * rechter buitenspiegel, van binnen BF^CvHifxL
&fo * zwarte dakantenne Wi^r^^^*\ II

* prachtige witte wieldoppen %^^^^^^^^ %
* rode bles in bumper &

* speciaal voor ons ontworpen striping m
waarde pakket ’ 1.000- m

Onder het genot van een glaasje Rioja m
informeren wij u graag over onze: m
Ford Fiesta Gitana 1
Alle op de show verkochte Ford Fiësta's worden GRATIS

H voorzien van het Gitana pakket. M . " |s

8 Alle JJm\ Jt> Auto's boven ’ 10.000-

-| nu met ’ 1.000,- korting |
fö 3 mnd. 100% garantie, APK-gekeurd en afl.beurt. 02110? ü

I Hamstraat 70, Kerkrade, 045-423030 I

(fl^a^^^^Bll

De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1990 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. .. X E OCDe pnjs J yJ.LiiJ.

I LimburgsDagblad I

PEUGEOT COUPRIS
Uw Peugeot-dealer met de meeste service
ipy—ji Reeds 25 jaarPeugeot-ervaring.
ï&ëM Zeer grote onderdelen voorraad.

Er/vX Grote Peugeot-accessoiresshop.
fo^JP 25 man vakbekwaam werkplaats-personeel.
.winnaar Grote voorraad nieuwe en occasion-auto 's.
- 88"'89- 50 n/'euwe huurauto's (Europcar Autoverhuur).

SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

4 li^^^^^^l^H

WKjMmmmmmimm\

I Jurgen
I Autocentrum

Nissan-dealer voor de
Oostelijke Mijnstreek
Steeds minimaal 50 geselecteerde occasions, 0.a.:

Diverse gebruikte
Nissans Micra -
Sunny - Bluebird en
andere merken in
diverse prijsklassen.

Langheckweg 32-40, Kerkrade
(industrieterrein Oentgenbach) 045-452570 E
Hoek Schelsberg - Hulsbergstraat, Heerlen,’Tel. 045-723500 jf

■ i.'i^vil il I L^-^al l! Mmn^»^^
I . . . I I I ij,,^,^,!,,," ■

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING
.André Rieu

in

Wien bleibt Wien
Sprankelend Wenen, van Strauss tot Stolz...

„Wien bleibt Wien" is een pro-
gramma vol zingende, klinkende,

|j|*M vrolijke en hartveroverende mu-
ziek uit Wenen: meeslepende wal-
sen van Johann Strauss, spranke-

TBMËj^KdMÉt ' lende operettemelodieën van Ro-
|P;^t bert Stolz, een vurige czardas van

Emmerich Kalman. Kortom, louter
muziek die herinnert aan het brui-

K 1 KjKgn sende Wenen van de vorige
eeuw.

Dat deze zelfde sfeer van het zorgeloze, levenslustige Wenen ook in 1990 nog
opgeroepen kan worden, bewijst André Rieu met zijn JohannStrauss Orkest in
„Wien bleibt Wien".
Naar het voorbeeld van Johann Strauss, die niet alleen met zgn muziek, maar even-
zeer met zijn innemende charme de harten van zijn publiek wist te veroveren, zal An-
dré Rieu als , Stehgeiger" deze avond leiden én presenteren. Hij wordt bijgestaan
door het Johann Strauss Orkest The London Strauss Dancers, José Kahhof (so-
praan) en Wim Steinbusch (tenor).

Stadsschouwburg, Heerlen
14316 maandag 1 januari, 15.30 uur

EXCLUSIEVE Limburgs Dagblad-lEZERSKORTING
Deze bon geeft recht op een korting van ’ 4,50 p.p. op de
toegangsprijs van ’ 27,50. Deze korting geldt alleen in de

voorverkoop en de bon geldt voor maximaal twee personen.

.^____————______^__

Für unsere Nachbarn in den Niederlanden bieten wir
nach wie vor interessante Anlagemöglichkeiten:

A) Sp3fKont6n /Depositenkonten/Sparbriefe/Zertifikate

- Anlage in DM mit interessanten Zinsen! -
B)Obligationen

1. Valuta 16,-% State Bank of
South Australia A $ Euro-Markt

11,625% Canadian Imperial BK
of Commerce Can $ Euro-Markt

10,-% VW Intern. Fin. N.V. US $ Euro-Markt
13,25% Barclays Bank NZ $ Euro-Markt

2. DM-
Ausland 7,-% IKB Int. Fin.

7,-% Tokai Kisen Jap.
7,62% Nihon Plast Co

3. DM-
Inland 7,25% Bundesobligationen

7,-% WGZ IHS

Keine Meldung von Zinsertragnissen durch die Bank!
Rufen Sic uns an unter Tel. 09-492454-5058; unsere Mitarbeiter
sprechen niederlandisch. "*>*

ajBBBJBjaHBWBaB^BVBMBMBHBHaVBMB^BVBHBIB^BMBMBB^B^MHBBIBSaVaVB^BaHBIB^B^B^B^B^I^B^BMB^V

{"■ Jurgen
Mff Autocentrum

Mercedes-specialist

Door eigen import:
Steeds wisselende voorraad nieuwe en
demonstratieauto's van 190-560 SEL tegen
concurrerende prijzen.

300 SE: autom. rookzilvermet., ABS, airco., velours
bekl., elektr. stoelen enz. 1e eig. bwj. 1986
300D: autom., 1989, blauw/zwart met ABS, airco.
enz., 19.000km
300 D: autom. '86, zilvermet., lederen bekl. enz.
260 E: autom., blauw/zwartmet., airco., div. extra's,
30.000 km, bwj. 1988
260 E: zilvermet., ww-glas, centr. vergr., lichtmet.
wielen, r.-spiegel, radiocass., etc, 57.000 km, bwj.
1986
230 E: autom., bl.zwartmet., elektr. s.k.d., ABS enz.,
bwj. 1986
230 D: donk./blauw, div. extra's 1985
200 T (combi) geel kenteken, blauw/zwartmet.,
sportvelg., ww glas, diverse extra's, 60.000 km, bwj.
1987
200 D: blauw/zwartmet., div. extra's, 69.000 km, 1987
200 D: d.blauw, ww-glas, centr. vergr., bwjr. 1987,
129.000 km
200: wit, ww-glas, centr. vergr., 60.000 km, 1e eig.,
bwj. 1986
190 D: roodmet., ww-glas, centr. vergr., r.-spiegel,
alarm, buitentemp.mtr., 70.000 km, bwj. 1986
190 0: okt. 1987, wit, ww-glas, centr. vergr. enz.,
70.000 km
190 D: barolorood, ww-glas, centr. vergr., r.-spiegel,
bwj. 1986 ___
190 E: perlmuthgrijs, autom., ww-glas, schuifd.,
centr. vergr. etc, 45.000 km, bwj. 1987
230 GE: (jeep), autom., groen, alle extra's, bwj. 1983
190 E: autom., bruin, veel extra's, type 1983
Porsche 911 SC 1979 rood, nw.st., taxatierapp. aanw.

Diverse andere exclusieve inruilauto's zoals:
Nissan 300 ZX 1985 en 1986
Nissan Silvia 1.8 Turbo, Renault 21 Turbo, Citroen
BK GTI 16V, diverse 4x4. «348

Langheckweg 32-40 Kerkrade aW(industrieterrein Oentgenbach) 045-452570

% BEEK *
.E Golf GTI 16V,zwartmet., veel extra's , 19$

IP Porsche 924 S 2.5 165 PK autom.J targadak, stuurbekl., roodmet 1986 "I Golf GTil.Bll2 PKwit 198'
1 Golf GTil.BlO7 PK zwartmet 198»

[_■ Golf 1 890 PK grijsmet 198'
■Tl Golf dieselrood 19f*

I Audi 100diesel zilver 198»
J Golf tour blauw 1.3 (2x) 198»

|T| AudiSO SC 1600zilvermet 198<
■ l Toyota Starlet 1.3 sport wit 198'

I Golf 18005-drs., grijsmet 198»
i^j Opel Ascona 2.0 S 4-drs..bruinmet 198'
r^d OpelKadett div. uitvoeringen 1985-198'
LH Peugeot 205XE rood 1988
PU VW's Jetta div. uitv. 1300 tot 1800 CC 1984-198!

VW'sPolo2-drs., 3-drs., coupé-uitv 1986-1987- 1
Lfl VW Passat 5-drs., 1600rood , 198° V

W SITTARD 2.*ij|
□I Ford Escort 5-drs., 1300 L groenmet 1985.
PU MitsubishiLancer 1300 GL roodmet 198* L

UP Peugeot 205 GT zwart 19» tlPU Peugeot 205XE rood 198' .
UP Seat Ibiza groenmet 1985 JPU Fiat Regata 70 ES rood 19W
LJ-\ Fiat Uno 45 blauw 26.000 km 1985 ,PU Fiat Uno45 wit 198' *

OpelKadett 1.2 S zilvermet 1985 j
FU Opel Kadett 1.2 SC wit 198»

Opel Ascona 1.6 S 4-drs. goudmet., op gas 1988
PU Renault 11 L zilvermet 1985

Audi 80 4-drs. CL 1800 CC grijsmet 1984
FU Audi 80 4-drs. 1600 CC blauwmet 1985

Volvo 340DL aut. rood 1988
FU Volvo 343DL aut. rood 1983

VWGolf GL 1600 CC blauwmet 1985
FU VW's Golf dieselen benzine, div.kleuren 1983-198'
l^ VW Jetta CL 1600 CC groenmet 1988
l~jd VW's Jetta diesel enbenzine, div. kleuren ■ 1982-
-itJ VW Polo 1050 CC wit 12.000km 1988
■H VW Polo 1050 CCrood 1986

ffl Auto Veneken b.v.
Lfl „Occasioncentrum" „Occasionkelder"
Ijl Prins Mauritslaan 171 Leyenbroekerweg 27

J 6191 EE Beek 6132 CN Sittard
|T| 04490-72882 04490-15777

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
4597 GEOPEND:

ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u. ,
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afsp'^

Niet de ENIGE, wel de BETEg
i 4

::^ . ■■'it''tf%sS m̂\ iJßllllllif^'' -:'3«B^^^B
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In Ethiopië heersc hongersnood Door droogte en oorlog zijn de oogsten mislukt. Mensen hopen
op vrede, maar de honger blijft. Vier miljoen mensen worden met de dood bedreigd De televisie
toont weer beelden waaraan wij nooit gewend raken. Het is niet de eerste keer dat wij j/pC^±
uw hulp vragen. Maar we moeten doorgaan.Wij blijven geven om de levens van mensen. ETHIOPIË
Die van hoop alleen niet kunnen leven. SAMEN KUNNEN WE ERGER VOORKOMEN. <jv|Ql£? '
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AUTOVISIE '90:
van 'Walvis' tot 'Zilveren Valk'
*pn Roks, initiator van de tentoonstelling Auto-
psie '90 in het Autotron in Rosmalen, heeft dit-
maal een heel uiteenlopende collectie bijeen we-
ten te brengen. Waren het vorig jaartal van varia-
ties op het thema Porsche, ditmaal zijn talrijke
perken vertegenwoordigd. Veel komt er uit Ita-
uë, het land bij uitstek om fraai race-spul tegen tekomen. Neem 'de walvis' uit 1941, een gestroom-
lijnde wedstrijdauto op basis van de Alfa Romeo
8C 2900 B.

, ok een alleraardigst model is
je zilveren valk. Een echt mo-
.6rn stuk racegeweld met Mer-Jjdes-Benz "V8motoriek uit de
'-'-serie. Hij wordt door eenParte firma gebouwd en men
J^mt de bolide wel het Duitsejawoord op de Cobra.Van Alfa
Oftieo, het racemerk met deeeste historie, staan in het

.Motron heel verfijnde exem-J^ren. We noemen een aantal
"pi de fraaiste creaties: de Alfa
j3*o 159, de TZI, de GTA, de. 'Sco Volanteen van recente da-
v^i de Alfa Romeo SZ.rankrijk
js*top met de tegenstelling tus-J^1 een monstrueuze Michelin
JJlden-testauto en de blikkerigerste studie van de 'lelijke

Zo is ook het verschil tus-
kn de Trabant uit Oost-Duits-Jpd en BMW Zl in werkelijk-
t5ld te zien. Toch hebben die
»/ee een overeenkomst, de car-

sserie is van kunststof ge-
bakt. En zo geeft Autovisie '90
VrÜ overzichtelijke kijk op de
luiheid van auto-typen, door ze
y te delen naar een eigen thema..an 'opgekietelde' brave door-
£ccee auto's tot 4WD's met tan-chtige aspiraties.

j^st dit automobiele heerlijks:unnen debezoekers nog terecht
h het Huis van de Toekomst.
Wr Worc*t een indruk gegeven
t^1 het leven over 10 jaaren la-
rIG" Er is verder een auto te win-
i^l door een wedstrijdformulier
yute vullen. De zwarte Citroen

GT is de hoofdprijs voor de
op de vragen dieer Autovisie '90 gaan.

$c,'e actuele en tevens histori-
>W exP°sitie duurt nog tot en
tiiri 2ondag 7 januari. Openings-
den: n tot 17 uur Entree f 10,-,
"tgr kinderen tot twaalf jaar f

" De Alfa Romeo 8C
2900 B Coup', voor het
eerst uit hetfabrieksmuseum

" De Silber Falke was
het Duitse antwoord
op de Cobra.

Oostduitse DKW op Motorshow Essen
Zelfs op de onlangs ge-
houden Motor Show Es-
sen was wat te merken
van de omwenteling in de
DDR. De voormalige
Oostduitser Jurgen Hau-
sen uit Hettstedt in de
buurt van Halle had de
organisatie namelijk om
een plekje gevraagd voor
zijn vijftigjarige DKW
Meisterklasse en deze
oldtimer werd daarop in
een klap een van de
pronkstukken van de
.tentoonstelling.
Jurgen Hausen vluchtte niet
niet de mensenstroom mee
uit de DDR, maar kwam en-
kele maanden geleden in zijn
DKW naar het westen, nadat
hij enkele jaren geleden voor
hem en zijn familie vergun-
ning had gevraagd naar West-

Duitsland te kunnen gaan.
Hausen vertelt „Mijn 50 jaar
oude DKW diende nog dage-
lijks als vervoermiddel. De af-
gelopen zomer hebben we er
nog een reis naar de Oostzee-
kust mee gemaakt." Gekocht
voor 16.000Marken, veel meer
dan een Oostduits jaarsalaris.
Met veel geduld heeft hij het
wagentje gerestaureerd en ge-
schikt gemaaktvoor dagelijks
gebruik. De bedoeling is de
DKW te verkopen. Een bod
van Dm. 14.500 was er reeds,
hoog voor onze begrippen,
maar ja, het is wel een pure
klassieker die heel goed in
conditie gehouden kan wor-
den.

De Motor Show Essen, de
22ste editie, werd bezocht
door meer dan 340.000 en-
thousiastelingen uit geheel
Europa en daarbuiten. Nie-
mand kan meer beweren dat
het niet het grootste evene-

ment ter wereld is op het ge-
bied van auto- en motorsport,
klassiekers, e.d. De Ferrari-
clubs rijders waren te gast,
vele oud-Ferrari-Formule 1
coureurs gaven acte de pré-
cense en natuurlijk was er
weer het concours waar door
een deskundige jury de mooi-
ste klassieker werd gekozen.
De bokaal werd overhandigd
aan de eigenaar van de Iso
Grifo, die zn klassieker tot in
'de perfectie gerestaureerd
had.

Frankrijk
Het thema voor volgend jaar
van Motorshow Essen wordt
Frankrijk. De organisatoren
hebben nu al de toezegging
dat de zes bestaande Bugatti
Royale's aanwezig zullen zijn,
wat een heel aparte dimensie
aan de Motor Show Essen
1990 zal geven. Over enkele

maanden, het eerste weekend
van maart is er weer de 'Tech-
no Classica'. Voor de tweede
keer. Maart jl. werd deze spe-
ciale beurs voor onderdelen,
klassiekers, clubs, restaura-
teurs en stands met boeken en
tijdschriften voor de eerste
keer gehouden en meteen was
het een geweldig succes.
De tweede zal het geheleMes-
se complex, dus alle hallen,
omvatten en nu al hebben 120
clubs toegezegd met een
stand te komen. Dat betekent
dat de Techno Classica bijna
niet in één dag te bekijken zal
zyn. Het wordt daarmee in
één slag het grootste evene-
ment in Europa, waarschijn-
lijk van de gehele wereld.Met
deze twee grote exposities
binnen één jaar heeft Essen
zich toonaangevend ge-
nesteld tussen alle tentoon-
stellingen die in heel Europa
het gehele jaar door worden
gehouden.

Diarree geen excuus voor overtreding

Snelheid en smoezen
gaan hand in hand

Nederlanders zijn van natu-
re een vindingrijk volkje.
Zeker waar het gaat om
recht te praten wat krom is.
Zo ook bij het overtreden
van de maximum toegesta-
ne snelheid. Het aantal
smoezen, dat wordt opge-
hangen om het negeren van
de snelheidslimiet te recht-
vaardigen, is legio. Opper-
wachtmeester Henk van
Wijk van de verkeersgroep
van de rijkspolitie in het
district Nijmegen kan er
een boek over schrijven en
misschien doet hij dat ook
nog wel eens. Aan stof ont-
breekt het hem in elk geval
njet, want hij kan ongelimi-
teerd putten uit een bloem-
lezing nonsens-verhalen en
rammelende excusen, waar-
mee wordt geprobeerd on-
der een bekeuring uit te ko-
men.

Een plotselinge aanval van ern-
stige diarree is een van de verha-
len, die worden opgehangen ter
verklaring van het overschrijden
van de maximumsnelheid. Een
andere is, dat wel hard moest
worden gereden, omdat de ben-
zine nagenoeg op was. Ruzie met
moeder de vrouw en het afreage-
ren ervan scoort ook hoog op de
top-tien van geforceerde argu-
menten. En tot de seizoensge-
voelige verontschuldigingen be-
hoort het verhaal, dat de auto
uren in de brandende zon heeft
gestaan en dat de bestuurder om
de opgeklommen temperatuur in
het compartiment wat te druk-
ken even wat te hard rijdt tenein-
de een appelflauwte te voorko-
men.

Hoe het ook zij; een groeiend
aantal automobilisten trapt het

gaspedaal steeds dieper in, daar-
bij de maximum toegestane snel-
heid met voeten tredend. Dat is
slecht voor het milieu, slecht
voor de verkeersveiligheid en -een enkelekeer - slecht voor de
portemonnee als een radarcon-
trole onopgemerkt blijft.

De gemiddelde automobilist
voelt zich heer en meester over
zijn voertuig en wil dat weten
ook. De argumenten die ten
grondslag liggen aan de ingestel-
de snelheidslimieten, lapt hij la-
koniek aan zijn laars.

„Een beetje Nederlander is onge-
voelig voor argumenten en laat
zich in dit soort zaken niet ge-
makkelijk de wet voorschrijven.
Het enige, waar hij gevoelig voor
is, is zijn portemonnee en daarin
zal je hem dus moeten raken,"
vindt opperwachtmeester Henk
van Wijk, hoofd van de afdeling
'bijzondere controles. „Dus
moet de pakkans worden ver-
groot."
Hij bevindt zich met die mening
in goed gezelschap, want ook het
kabinet stelt zich op het stand-
punt dat het nu maar eens afgelo-
pen moet zijn met het negeren
van de maximum snelheiden dat
zij die niet willen horen, het dan
maar meer dan voorheen moeten
voelen. Minister Maij-Weggen
van verkeer en waterstaat wil

daarom strenger gaan optreden
tegen snelheidsovértreders.
Door de controles te verscherpen
en door een snellere afhandeling
door het openbaar ministerie.
Want, zo is zij van oordeel, als
een automobilist soms maanden
moeten wachten op een bekeu-
ring, dan is dat geen stimulans
om hem aan de limiet te houden.

Fanmail
De afdeling 'bijzondere contro-
les' van de rijkspolitie in het dis-
trict Nijmegen deelde vorig jaar
voor 1,3 miljoen gulden aan
transacties uit wegens te hard rij-
den. Daarbij moet dan nog een
fors aantal gevallen worden op-
geteld, waarbij de snelheid zo
hoog lag, dat die niet meer in
aanmerking kwam voor een
schikking, maar werd overgehe-
veld naar het openbaar ministe-
rie.

Op maandbasis oogst de afdeling
zon tweeduizend snelheidsover-
tredingen en dat is dan nog maar
het topje van de ijsberg. „Het
gaat ons niet zozeer om een
maximum aan overtreders te be-
trappen, maar om met gerichte
acties de snelheid uit het verkeer
te halen. Daarom staan we niet
jstiekem achter een boom opge-
steld, maar laten we ons open en
bloot zien. ledereen heeft een
eerlijke kans," aldus Van Wijk.

„We werken vaak projectgericht.
Controleren gedurende een rui-
me periode op wegen, die daar
op basisvan de ongevallenstatis-
tiek aanleiding toe geven. Je
kunt stellen, dat we in onze bena-
dering klantvriendelijk bezig
zijn, want de weggebruiker is al-
leen maar gebaat met 'een toene-
mende verkeersveiligheid."

Maar niet iedereen is even inge-
nomen met die klantvriendelijke
benadering van de verkeers-
groep. Dat is eenvoudig af te lei-
den aan de 'fanmail', die dage-
lijks per post wordt bezorgd.
„Onze afdeljng ontvangt onge-
twijfeld de meeste post. Per dag
is dat al gauw een stapeltje ter
hoogtevan vijftien, twintig centi-
meter," smaalt Van Wijk.

Inmiddels heeft opperwacht-
meester Henk Baron in zijn kwa-
liteit van hoofd van de afdeling
radarcontrole met de politie-Vol-
vo ter hoogte van Beek/Ubber-
gen positie gekozen op de N 53;
de rijksweg tussen Nijmegen en
Duitsland. Er mag maximaal
tachtig kilometer worden gere-
den, maar zo rond de feestdagen
wil Baron niet kinderachtig doen
en stelt hij de gevoeligeradarap-
paratuur af op honderd kilome-
ter.

Er is nog geen minuut verstre-

ken of het flitslicht is al opge-
licht, terwijl de meetapparatuur
een snelheid van 115 kilometer
noteert. In nauwelijks een half
uur worden 220 passanten gere-
gistreerd, van wie er 18 boven de
honderd kilometer uitkomen.

Konijn
Een van die gesnapten komt on-
middellijk verhaal halen. Met
een 'waar is dit nou weer goed
voor', meldt hij zich bij Baron.
„Dat is nu de tweede keer dit
jaar, maar m'n vriendin heeft nog
steeds haar gestolen bromfiets
niet terug." En: „Ik heb het ge-
voel, dat ik met een veilige snel-
heid rij. Ik zou hooguit een over-
stekend konijn plat hebben kun-
nen rijden." Baron, die de laatste
vijfjaar voor hij bij de verkeers-
groep terecht kwam plaatsver-
vangend groepscommandant in
Übbergen. was: „Ik heb hier an-
ders al heel wat doden van de
weg moeten halen." De gesnapte
automobilist haalt verongelijkt
zyn schouders op, omdat hij wel
in de gatenheeft, dat een verdere
discussie zinloos is en beent te-
rug naar zijn auto.

Van Wijk: „Niemand die door
ons wordt geflitst, hoeft te twijfe-,
len. ledereen krijgt bericht. Daar
maken we geen uitzondering op.
Binnen een week glijdt het resul-
taat van de snelheidsovertreding
met het daaraanverbonden prijs-
kaartje in de brievenbus of be-
richten we de betrokkene dat de
zaak is aangebracht bij het open-
baar ministerie. Dat is afhanke-
lijk van de geklokte snelheid. We
houden hier van duidehjkheid
en van een snelle, afhandeling."

Baron heeft zijn dienstvoertuig
inmiddels in de bebouwde kom
van Übbergen geplaatst. Vijftig
kilometer dus, maar er wordt pas
gefotografeerd bij 65. En weer is
het vrijwel direct raak. „Kijk; die
gaat er dik in," constateert hij in

zijn achteruitkijkspiegel spie-
dend. En inderdaad: 83 kilome-
ter. Twintig minuten later zijn er
108 auto'svoorbij gegaanen kun-
nen 14 bestuurders ervan op na-
der bericht rekenen.

Hoewel de prioriteiten bij de
snelheidscontroles in het district
Nijmegen op de binnenwegen
liggen, omdat daar nu eenmaal
de meeste ongelukken gebeuren,
pakt Baron toch ook een stukje
snelweg mee. Zijn keuze valt op
de RW 73; Venlo-Nijmegen. Toe-
gestaan is 120, maar vanwege
zijn klantvriendelijke instelling
stelt de radarwaarnemer de ap-
paratuur af op 140 kilometer.
Een controle van een half uur le-
vert 166 passerende auto's op,
maar niemand die boven de kriti-
sche grensvan 140 uitkomt. Eén
automobilist mazzelt met 139 ki-
lometer. „We hebben de zaak
hier goed in de hand," meent Ba-
ron.

uitlaatjes

VOLKSWAGEN worden onge-
vallen gesimuleerd op een beeld-
scherm. Veel ongelukken in het
wegverkeer zouden voorkomen
kunnen worden. Daarmee zijn de
ongelukken niej uit te bannen,
de mens is nu eenmaal niet on-
feilbaar. Auto's moeten dus" zo
worden gebouwd dat bij een on-
geval de schade en vooral de
kwetsuren zoveel mogelijk wor-
den beperkt. De constructeur
moet de gevolgen voor de inzit-
tenden schatten. Puur reken-
technisch is dit haast onmoge-
lijk. Volkswagen heeft nu, naast
de gebruikelijke crash-testen
met personenwagens, de FEM-
crash ontwikkeld. Hierbij gaat
niets kapot omdat het zich af-
speelt op een beeldscherm. Zo
krijgt de constructeur waarde-
volle gegevens diehij in de prak-
tijk kan gebruiken.

AUDI neemt de Cabriolet in pro-
duktie. De grote belangstelling
en de positieve reacties op het
studie-ontwerp op de lAA in
Frankfurt hebben deze beslis-
sing eenvoudiger gemaakt. Deze
uitvoering zal een volledig
inklapbare, elektrisch te bedie-
nen, stoffen kap krijgen. Ook zal
er een 'hard top' beschikbaar
zijn. De auto wordt met voor-
wiel-of vierwielaandrijving aan-
geboden. Uit de hoofdsteunen,
die voorzien zijn van integraal
veiligheidsgordels, komen in
noodgevallen automatisch rol-
beugels voor de veiligheid te
voorschijn.

BOTEC in Groesbeek levert me-
talen wielsierplaten als alterna-
tief voor lichtmetalen velgen.
Lichtmetalen velgen zijn een
zeer kostbare aanschaf. Kunst-
stof wieldoppen zien er meestal
goedkoop uit. De metalen wiel-
sierplaten, hoogglanzend dubbel
gelakt uitgevoerd, zien er niet al-
leen goed uit. Ook kwalitatief 'is
deze beter aangezien het ge-
bruikte materiaal hoogwaardig
verzinkte metaalplaat is. Prijsin-
dicatie voor een set van 4 meta-
len wielsierplaten is 160 gulden
Tel.: 08891-76123.

FSO PRIMA 11 1.5 wordt nu gele-*
verd met elektronisch benzine-
injectiesysteem. Voor die Oost-
europese landen die een eigen
auto-industrie bezitten biedt de
export van auto's naar het Wes-
ten een onmisbare mogelijkheid
om aan harde valuta te komen.
Toch begint, zeker voor een land
als Polen, die vitale export ge-
vaar te lopen omdat in de toe-
komst in geheel Europa geen
auto's meer zonder geregelde ka-
talysator verkocht mogen wor-
den. Aanpassingen van motoren
aan de steeds strengere emissje-
eis en zou enorme investeringen
vergen die de benarde economi-
sche omstandigheden niet toela-
ten. Abimex bv te Ridderkerk,
de Nederlandse FSO-importeur,
heeft deze patstelling doorbro-
ken door TNO in Delft te verzoe-
ken een modern elektronisch
benzine-injectiesysteem te ont-
wikkelen. Dit met de bedoeling
om met een geregelde drieweg-
katalysator aan de strenge US 83
emissielimieten te kunnen vol-
doen. De FSQ Prima 11 is lever-
baar vanaf 13.999 gulden.

Havel
Dat blijkt ook bij de nacontrole
op de projectweg tussen Heu-
men en Overasselt, waar gedu-
rende vier maanden dagelijks de
snelheid is gemeten. Ook hier
hoeft geen enkele automobilist
een smoes te verzinnen om zijn
haast te rechtvaardigen. „Inten-
sieve controle helpt gewoon. Dat
is wel duidelijk," constateert hij
tevreden.

Over smoezen gesproken. Omdat
op kenteken wordt geverbali-
seerd, komen er nogwel eens ge-
snapte bestuurders, die bij hoog
en bij laag beweren de auto te
hebben uitgeleend. Aan 'een
kennis uit Koeweit' bijvoor-
beeld. „Pas had ik nog iemand,
die staalhard aangaf zijn auto be-
schikbaar te hebben gesteld aan
de dissidente Tsjechische schrij-
ver en presidentskandidaat Va-
clac Havel. Je moet er maar op
komen."

(f^^\ Ukoopt auto 's
f *sJf-^ \\ met service
\f— 11-*lïdl n'euw en gebruikt bij

AUTOBEDRIJF

ten Oever
l^^aMrade 50 Nuth - tel. 045-242025
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"§piccolo s
045-719966
.

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

Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor -
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.. Piccolois worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletters. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
' millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettetcorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn .mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Advertenties voor de rubrieken 'Proficiat.
'Vermist/Gevonden', 'Mededelingen', 'Woningruil',
Kamers aangeb.-gevr', 'Kontakten/Klubs',

" 'Huwelijk'Kennismaking', 'Braderieën/Markten' en
'Bingo/Kienen' worden UITSLUITEND tegen kontante
betaling of vooruitbetaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer geaccepteerd, waarbij tevens voor de
rubrieken 'Proficiat', Huwelijk/Kennismaking' en
Kontakten/Klubs' legitimatie VERPLICHT is.

Advertenties onder nummer," toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door

%
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.

: (Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Mededelingen

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

Rumpenerstraat 116, Brunssum.

Personeel aangeboden
■t» ■ ■■■■■■ ■■ ' i '" .1...111............... ■■■■■■■■■■■■—■■■« Il ■■mi.-iim

Voor VAKBEKWAME bin- Piccolo's in het Limburgs
nen- en buitenschilderwerk- Dagblad zijn groot in RE-
zaamheden: 046-210020. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
Welke vakbekwame meubelmaker wil bij ons komen

werken als
Keuken-Installateur

wisselend werk bij part. Full-time job. Goede honorering en
extra bij extra prestatie. Kennis van bijkomende werk-

zaamheden strekt tot aanbeveling. Sollicitaties bij voorkeur
schr. of na tel. afspraak.

VOSSEN-KEUKENS, EIKENDERWEG 77 HEERLEN.
j Tel. 045-717555

Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666
zoekt wegens uitbreiding
Autoplaatwerker

Met erv. met Celette-richtbank. Aanmelden na tel, overleg.

Dagblad "De Telegraaf"
vraagt aktieve

Bezorg(st)ers
yoor Heerlen, Hoensbroek en Brunssum.

.Voor meer informatie over de aard van het werk, de duur
van de bezorgroute en de hoogte van verdienste en extra's
kunt u bellen voor de regio Heerlen 045-310768, voor de

regio Hoensbroek 045-460683 en voor de regio Brunssum
045-251875.

Wilt u informatie over bezorgwerkzaamheden in uw
woonplaats, bel dan 045-460683.

Gevraagd vor Duitsland (grensgebied) ervaren
metselaars en bètontimmerlieden

4 Hoog loon en akkoord. Tel. 080-541217.

Flessenspoelbedrijf Voerendaal
vraagt

Oproepkrachten M/V
Ook voor halve dagen.

Bent U geïnteresseerd kom kan langs op
zaterdag 30 december

tussen 14 en 16 uur op de Heerlerweg 108, Voerendaal.
Talent voor management?
Bent u 18-26 jaar? Heeft u
rijbewijs B, Havo/Mavo/LTS-
C diploma? Geselecteerde
candidaten maken kans op:
studietoelage ’ 4.800,-, mi-
nimaal, vier jaar vast werk,
plusm. ’ 3.000,- netto per
maand, V.W. Golf ook voor
privé, uitstekende door-
groeimogelijkheden als zelf-
standig RIJINSTRUCTEUR/
rijschoolmanager (m/v). Pak
deze uniek kans op een
snelle carrière? Schrijf een
uitvoerige sollicitatiebrief t.a.
v. KRM mevr. E. Saris,
Postbus 35, 5688 ZG
Oirschot.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Dringend MEISJE gevr. Tel.
04490-23203.
LUNCHROOM 't Loon te
Heerlen vraagt voor uitbrei-
ding van haar team part-ti-
me serveersters. Tel. 045-
-711186.

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.
Wij vragen KAPPER (M/V)
parttime of fulltime. Bel voor
informatie 045:710634. Mcx
Haarmode in Weiten.
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.
Persoon i.b.v. het AANNE-
MERSDIPLOMA B en U,
liefst WAO-er of gepens. Br.
onr. B-3136 LD. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
VERKOPER(STER) gevr.
Spar Übachsberg. Plm. 16
uur per wk. Tel. 045-752876
Nog enkele RECLAME-BE-
ZORGERS gevr. voor Sit-
tard-centrum, Heerlen, Bek-
kerveld en Rennemig. Tel.
045-257974

Voor dir. gevr. KINDEROP-
PAS voor ons dochtertjevan
4 jr. Van dins. t/m zond.
16.00-21.00 uur. Pers.
aanm. zat. 10.00-11.00 uur
Reeweg 100, Landgraaf.

Poeliersbedrijf vraagt net
vriendelijk MEISJE plusm.
18 jr., voor 40 uur p.wk. Tel.
045-271072. _■
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Luxe appartementen te huur
Gelegen in het centrum van Heerlen nabij het station.
Indeling: de appartementen hebben een living, open/

gesloten keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad,
apart toilet en een ruim balkon.

De oppervlakten variëren van 52 tot 59 m2.
Huurprijzen vanaf ’ 581,- tot ’ 690,- p.m. excl. service-

kosten. Servicekosten bedragen: ’ 120,-.
Inschrijven/informatie:

ABC Vastgoedbeheer
Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. Tel. 045-712040.

LOODS en parkeerplaats te
h. in Heerlen-centrum. Tel.
045-455755.
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.: Islpk., wk. keuk., badk.
-toil. kl. bpl.-tuin v.a. ’ 760,-
-p.m. all-inn (Geen huur-
subs.). Tel. 04490-47218.

Te h. 1 pers. APP. best. uit:
zit/slpk. badk. m. toil. en hal.
huur ’ 500,-p.mnd. mcl.
water-licht en cv. naast rest.
Lotus Kampstr.l7 Schaes-
berg 04455-2236
LOODS 100m2 te schaes-
berg. Te bevr. 045-311288.
WINKEL te huur 165 m2.
Rijksweg Centrum, Geleen.
Tel. 04490-43681.
Gemeubileerde KAMER en
appartement te huur te
Kerkrade-W. Te bevragen.
045-413443.

Onroerend goed te koop aangeboden

Huis kopen of verkopen
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Alle hypotheken
Van Oppen BV, ündeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Bom Hondsbroek
Direct te betrekken type vrijstaand herenhuis. L-vorm.

woonk. ca. 36 m2(mcl. open keuken). 3 slaapk. Luxe badk.
Vaste trap naar zolder met mogelijkh. voor 4e slaapk.

Eenmalige belastingvrije bijdrage ad. ’ 6.500,-.
Prijs ’ 152.154,-v.o.n.

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. Tel. 045-712255.
Met spoed gevraagd
WOONHUIZEN tot i
’150.000,-. Direkte aan- i
koop is mogelijk. Geen ma- i
kelaarskosten. Wijman & 'Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
Te k. MARGRATEN, vrij- !staand woonhuis met dub-
bele garage, goed onderh.
met tuin, rustige ligging.
Br.o.nr. 83143 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen. _

Bedrijfsruimte
HEERLEN, te huur Sittar- i
derwg/Grasbroekerwg ca.
300 m2ingericht kantoor/of
tekenrüimte. 04490-43275.
T.o.a. centrum HEERLEN,
kledingboetiek op korte ter-
mijn. Ook franchising moge-
lijkheden voor serieuze kan-'
didaten. Zond. cont. onnodig
te reflecteren. Br.o.nr.'
B-3138 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen

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.

VOERENDAAL, Op de Beek
sfeervol boerenhuis met 3
slpkmrs., mooie badkmr.,
geen tuin, kleine plaats aan
voorkant. Vraagprijs
’89.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.:
045-728671.

__^

Te k. huis te SCHAES-
BERG, 2 ond. 1 kap met
veel extra's, pr.n.o.t.k. Tel.'
045-317091.—-— —" ■ . '»

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.
K^mer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Te huur gem. KAMER,
centr. Heerlen, liefst ouder
pers. Tel. 045-442192.
STUDENTENKAMERS te
huur Centrum Heerlen. Tel.
04405-2551. .
Nabij Centr.-Hrl. nog 1 ka-
mer vrij in nieuw studenten-
huis voor stagiaires werk.
personen of studenten 045-
-721268/726821.
KAMER te huur, Dr. Calsstr.'
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-313898.

Bouwmaterialen

Cantex betonsysteembouw
voor betonschuttingen, garages, schuren en loodsen.

Bel voor info 04920-28221.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder ;
borg). Tel. 045-411930.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Transacties
Te k. kleine handels DRUK-
KERIJ, boekdruk en offset,
machines en goodwill. Mo-
gelijk in huurkoop. Br.o.nr.
B-3125 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen

Landbouw en Veeteelt
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. .
ONDERDELENBANK.
04493-2715.

Te k. SCHUITEMAKER
Voer-Silo-Mestwag. m. zij-
transp. 5 ton. W.oph.bedr.
043-634302.
Gebruikte TRACTOREN
John Deere 1120, 1130,
1640 DG2 en 2020 Collé
Koningsbosch. Tel. 04743-
-1205.

Auto's

Mazda
Auto Leymborgh b.v. Limbricht

Mazda 626 2.0 GLX, sedan, wit, '88; Mazda 626 2.0 LX,
sedan, LPG, goud 10-'B7; Mazda 626 1.8 LX, sedan, zilver,
'88; Mazda 626 2.0 GLX HB, wit/blauw, '85, '84; Mazda 626
1.6 GLX HB, zilver, '84; Mazda 626 1.6 LX, coupé, antr. '83
Mazda 323 1.5 GLX, sedan uitv., antr., '87, '86; Mazda 323
1.3 LX, sedan, blauw, '86; Mazda 323 1.5 GLX, HB, orig.
uitgebouwd, wit, '86; Mazda 323 1.3 GLX HB, goud, '86;
Mazda 323 1.3 HB, VDX uitgebouwd, zilver, '85; Mazda
323 1.5 HB GLX, autom., 5 drs., zilver, '86; Ford Escort 1.1
HB Laser, blauw, '86; VW Golf 1.8 GTi, abs. nw.st., blauw,
12-'B7; Mitsubishi Galant 1.6 GL, LPG, in nw.st., goud, '82;
Volvo 360 2.0 HB, blauw, '86, ’ 12.950,-; Toyota Corolla
1.6 LB GL, wit, '84. Goedkope inruilers: Opel Kadett 12 S,.
autom., bruin, ’ 1.750,-; Opel Rekord 2.0 S, goud, 4 drs.,
’2.950,-; Citroen 2 CV 6, blauw, puntgaaf, ’1.250,-.
Saab 900 GLE, autom., schuifd.,'stuurbekr., ’2.750,-;
Ford Fairmont 4.2 autom., stuurbekr., ’ 2.950,-; Volvo 343

GL Var., nw. motor, 30.000 km., ’ 3.750,-.
Occasions met Mazda-kroon garantie.

Bornerweg 2-8. Tel. 04490-15838
Te k. weg. omst. CITROEN
BX«»19 GT, bwj. 5-'B5, wit,
LPG, div. extra's, ’ 14.500,-
-045-413997.

Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

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.)

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno 45
'83 t/m '88; Uno 60 S Silver '86; Uno Diesel '84; Ritmo '84
t/m '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; Fiat Fiorino benz.'B7; Fiat

Regatta weekend '85; Opel Ascona 1600 S 5-drs.
hatchback '81; Opel Kadett 1200 '82; Opel Corsa TR '84;

Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;
'85; R STL '81; Skoda 120 LS '86/'B5; VW Golf diesel '87;
Seat Ibiza 1.2 L '85; Volvo 345 DLS '82; Visa 1.1 '85; Lada

1500 S station '83; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '85;
Ford Fiesta 1.1 '85; Volvo 244 GLE autom. m. schuifd. '80.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.
'

OBOVAG GARANTIE
nr/GebruikteWagensL/L/PlusSysteem

In- en verkoop ALLE mer-
ken auto's. Ook schade!
045-416239.
Tek. AUDI 80, 1,8 E, bwj.'B7
verlaagd, kl. goud met., tel.
045-463915.
Leuk sportief damesautotje,
AUTO-BIANCHI Junior met
schuifdak, kl. rood, km.st.
76.000, bwj. '82, APK 10-'9O
’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.
Te k. BMW 7 serie, bwj.'7B,
zeer mooi. Inr. kl. auto mog.
Heerenweg 277a, Heerlen
BMW 316 type '80, APK 5-
90, aut., in pr.st., vr.pr.

’ 3.450,-. Tel. 045-415528.
Einde jaars-opruiming, moet
weg koopjes, Opel Kadett
1.3 S bruinmet. trekh. '81

’ 3.950,., Volvo 244 GL, 4
drs., LPG., trekh. '84,

’ 8.750,-, Ford Sierra 1.6 L,
grijs met. LPG, centr. vergr.
12-'B6 ’ 13.750,-. Ford
Transit bestel-bus m. ruiten,
nw. mod. '87, ’ 14.500,-,
Ford Sierra 2.0 L stationcar
5 drs., centr. vergr. '86,
’13.900,-. Alle wagens
verk. splinternieuw, mr., fi-
nanc, garantie. Garage
VIJGEN, Oranjeplein 16,
Simpelveld. 045-441463.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

FORD Sierra 1.6L, station-
car, 11-'B5, 1e eig., schade-
vrij, roodmet., 5-drs., trekh.,
centr. vergr., 75.000 km.,
verk. in absolute nw.st.,
’11.500,-. 045-423265.
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 Fiesta 1.1 Lm. '80,
APK 11-'9O, i.z.g.st.
’2.250,-. 045-319328.
Ford ESCORT 1.3 GL., 4--
drs., APK z. mooi, ’ 4.750,-,
tel. 045-454087.
Te k. Ford ESCORT KR 3
LPG eind'Bl ’6.950,- mr.
evt. 045-316940.
Te k. FORD Fiesta 1.1 luxe
bwj. eind '79, i.z.g.st., kl.
rood, ’2.200,-. Tel. 04490-
-22689
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
bwj. '77, APK 5-'9O, pr.
’450,-. Tel. 04451-2375.
Ford ESCORT 1300 sport,
typ '78, 1e lak, ’ 975,-, rood,
i.z.g.st. APK, 045-230346.
Te koop Ford TAUNUS Ghia
bwj. '78, APK 5-'9O, ’ 600,-.
Tel. 045-753863.
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.
Te k. LADA 2105 GL als nw.
roestvrij, bwj. '84, 43.000
km, trekh. 045-257365.
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.
Te koop MERCEDES 230
TE '84, met airco. Tel.
04493-4245/04490-52038.
Te k. MERCEDES diesel
200, i.z.g.st., bwj. '80,

’ 5.250,-. Jul. v. Stolbergstr.
48, Kakert Landgraaf.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 GL LPG, bwj. '79, APK
11-'90 Akerstr 88 Brunssum
NISSAN 1.8 i, bwj. '80, APK
04-'9O, moet weg, vr.pr.
’2.450,-, mr. mog. Tel.
04406-12690.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
KADETT 12 S h.back '83
zeldz. mooi elk. keur. mog.
Kerkraderwg. 166 Hrl.
Te koop Opel KADETT t.
'79, APK, loopt als nw., vr.
pr. ’ 1.550,-. Haesenstr. 44,
Schaesberg.
Te k. zeer mooie Opel AS-
CONA bwj. '78, heel jaar ge-
keurd, i.z.g.st., vr.pr.
’1.750,-. Tel. 045-461475.
Opel KADETT coupé, bwj.
'76, vr.pr. ’ 750,-. APK. Tel.
04490-38264.
Te k. PEUGEOT 205Accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
Peugeot 505 SX juni 1986,
grijsmet., 42.400 km., abso-
lute nieuwstaat. Volvo Jac.
Klijn Kerkrade Strijthagen-
weg 123, 045-458000.
PEUGEOT 104 ZL, 3-drs.
m. '82, wit, APK, i.z.g.st.

’ 2.900,-. 045-725974.

Metco Export
wij betalen de hoogste prijs

voor Uw Peugeot
504, 505 GR, GL en SR

Toyota Corolla, Carina 4-drs
Mercedes 200, 230 benzine

v.a. '78 t/m '82.
Tel. 04490-39057.

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.
Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79;
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t.
'86; Mistubsihi Saporro 2 L
GSR, t.'B2, sportv.,

’ 6.500,-; Golf Sprinter t.'Bo,
’3.500,-; Renault 5 Par-
sienne t.'B3, ’5.200,-; VW
Passat station diesel, t.'Bo,
’3.500,-. Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Fiat Argenta t.'B3
LPG in nw st. ’3.900,-;
Ford Escort station LPG t.
'85, ’ 6.900,-; Lada 1500 S,
station, t.'Bs, ’3.500,-; Dat-
sun Cherry t.'B2, ’2.900,-;
Rover 2000 S t. '84 nw. st.
koopje ’4.500,-; Opel Ka-
dett 13 N LPG t. '81 i.z.g.st.

’ 5.900,-; Rover 2300 S, t.
nw - mod. ’ 6.900,-Opel
Manta 2 L GTE, HB, t. '80, in
nw.st., ’6.500,-; Ford Tau-
nus 2 Ltr L '82, schuifd.,
sportv., ’ 4.900,-; Opel
Manta 2 L SR, HB, t. '80,
’3.500,-; Opel Ascona 19
S, t.'B2, LPG, ’3.500,-;
Opel Kadett 12 S 5-drs. t.'Bl

’ 5.500,-; Mitsubishi Colt
GLX t.'B2, 5-drs. ’4.500,-;
Volvo 343 DL t. '79, sportv.
’1.900,-; Opel Kadett bwj.
'81, ’4.900,-. Talbot Hori-
zon autom., '82, ’2.900,-;
Volvo 244 GLE t. '81, LPG

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83

’ 2.900,-; Mazda 323 t. '82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 Itr. t. '82
’3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t. '82,
’6.500,-; Pontiac Sunbird t
'81, ’5.900,-; Datsun Violet
5 bak, t.'B2, ’2.700,-. Opel
Kadett station 13 S, 5 drs.,

’ 4.900,-; Lada Jeep bwj '79
uitg. ’ 3.500,-; Simca bestel
'82, ’2.900,-; Opel Ascona
'79; ’ 2.700,-; 2x Ford Tau-
nus '79, '80 v.a. ’ 1.700,-;
Mazda 626 t.'Bo, ’2.900,-;
Alfa Sud t.'79, ’1.400,-;
Suzuki busje t.'B4,

’ 2.900,-. Div. goedkope in-
ruilers, alle auto's met nieu-
we APK. Geopend van ma
t/m vrij 10-19 uur, zat. tot 17
uur. Inr. gar. fin, mog. '
Te koop FIAT 127 type
1050, einde '84, 5-gang, nw.
model, 15.000 km, auto is
als nw. 04490-36860.
Te k. RENAULT 25 TS 1984
als nieuw ’ 9.750,- Kissel
46A Heerlen Tel. 045-
-723142 b.g.g. 045-317583.
Te k. RENAULT 11 GTL wit,
okt. '87. Veel extra's! i.z.g.st.
en superzuinig 045-242001.
RENAULT 4 TL, M'B4, rood,
APK 1-'9l, nw. mod., vp.
’2.750,-. 045-319328.
RENAULT 5 TL bwj. '81,
zeer mooi, pr. ’ 1.550,-. Tel.
045-410750.
TALBOT Pick-up, pas APK,
met losse huif, sportvelgen
enz. i.z.g.st. pr. ’ 1.750,-.
045-443931.
Te k. Toyota STARLET bwj.
'79, APK 12-'9O, ’1.450,-.
Tel. 045-452008.
Zuinige Toyota STARLET
'78, 100% goed, APK 12-
-'9O, ca. ’1.150,-. 045-
-323796.
Te k. Toyota CORROLLA de
luxe, bwj. '78, APK 7-'9O, i.z.
g.st., ’ 750,-, 045-455538
VW Bys 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 apart
m. verlaagd. Pas gekeurd

’ 9.750,-. ml. 043-254462.
VW GOLF 1100 bwj.'79
APKjan.'9l i.z.g.st. 1e eign.
’2.150,-, 045-720951.
VW BUS LT3I open laad-
bak, LPG, ’2.300,-. Tel.
04499-3885.
VW GOLF 1600, i.z.g.st.

’ 1.500,-. 045-311288.
Te k. VW GOLF GTi bwj. '80
type '82, veel extra's, vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-458724.
Te k. GOLF C diesel 1600,
bwj. '84, met extra's, i.z.g.st.
vrpr. ’ 11.500,-. Tel. 04498-
-54651.
PASSAT CL 1800, 90 pk.,
grysmet., 62.000 km. i.z.g.
st. sept. '88, m. gasinstall.,
BTW rek. mog., overcompl.
’33.000,-. Tel. 045-311681
(9.00-17.00)045-313912.

V0LV0.340 5 D, 24 mnd.
Tel. 045-414998
Te koop VOLVO 740 Black
Line, sept. '88, ’40.000,-.
Tel. 045-714956.
VOLVO 340 de luxe, 1986,
m. vele extra's, lichtgroen-
met., 1e eig., uitst. onderh.
Tel. 04458-2256.
Te k. van volvomedewerker
VOLVO 440 Turbo kl. bloed-
rood, bwj. jan.'89. Pr.n.o.t.k.
04490-21007.
Te k. RENAULT 9TC 4-drs
'82; Mitsubishi Lancer GL'Bl
Opel Kadett 1.3 LS 5-drs.
met LPG'BS; Opel Kadett
1.2SHB'B3; Mazda 929 Li-
mited LPG mod.'Bs; Opel
Ascona 1.6 Luxus HB 5-drs.
'82; Nissan Stanza HB LPG
'82; Lancia Bèta HPE '81;
Ford Escort 1.3 GL 4-drs.'79
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen (ook zondags geopend)
Te koop onder garantie en
service: Merdedes 300 D
autom div. extra's '86; Mer-
cedes 190 E div. extra's '85;
Ford Scorpio 2.8iautom. al-
le extra's '85; Opel Ascona
18i 4-drs '84; Opel Ascona
16 S '83; Opel Corsa 12 S
'84; Mitsubishi Galant '81 ;l
Mitsubishi Sapporo '80; Fiat
65 CL Ritmo '82; Mercedes
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.
Seat Ibiza 1.5 SKI '89; Ibiza
1.2 Crono, '89; Ibiza Playa
'86; Malaga 1.5 SKI '89; Ma-
laga 1.5 GL '88, '87 en '86;
Marbella GL '88; Fura GL
'84; Ronda 1.5 GLX '85;
Ronda 1.2 GL '85 en '84; I-
biza 1.7 GL Diesel '87; Ron-
da 1.7 diesel '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'B2; R 14L579;
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 '83 ’ 5.750,-; Kadett 12 N
'80 ’3.250,-; Kadett 12 S
'79 ’ 1.950,-; Renault 5 GTL
'81. Alles APK. 04499-3398.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
cel '84; Mitsubishi Galant
GLX 2.3 T.D.'B3; VW Passat
CL D. 5-bak, '82; Volvo 343
DLS 2.0 t. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Volvo 343 GLS
aut. in nw.st. '80; Opel As-
cona 20 S aut. t. '80; VW
Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Ford Fiesta 1300 S
i.z.g.st. '78; Citroen GSA '82
VW Jetta LPG i.z.g.st. '81;
Datsun 120AF2coupé '78;
Opel Kadett 1200 S '81;
Ford Fiesta 1100 L Bravo
'81; Datsun Cherry '80; VW
Polo . '79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; A Manta GTE, i.z.g.
st voor liefhebber; Renault
18 TS Combi '81. Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Opel Kadett 1800 GTE '84
’12.750,-; Ford Fiesta KR.
285 ’12.500,-; Fiat Panda
750 CL'B6 ’6.750,-; Peu-
geot 205 Xl'Bs GTI-uitv.
’10.750,-; Ford Escort 1.1
'82 ’ 5.750,-; Nissan Micra
'84 ’7.250,-; Suzuki Swift
1300 GS'B6 ’9.750,-. Mare
DASSEN-auto's 043-
-614164/634302.
M.B. 280 S.L. (bwj. '68), Re-
nault 21 GTS (bwj. '89),
7.000 km. Hompertsweg 26,
Schaesberg.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.

Te koop Fiat RITMO 60 CL,
vr.pr. ’3.250,-, bwj. '83.
Tel. 04490-77426. i_
Te k. Ford SIERRA 1800
Laser 5 mnd. '89 veel extra's
LPG ’ 10.750,-, Kissel 46A,
Heerlen Tel. 045-723142 b.
g.g. 045-317583.
Te k. gevr. Toyota busjes;
Datsun Urvan busjes; Peu-
geot 505 en 504; 4-drs. To-
yota Carina, Corolla, Datsun
323 en 626; Datsun Blue-
bird. Tevens te koop 20-tal
goedkope auto's van div.
merken. Alle auto's APK.
Locht 85, Kerkrade-West.
Tel. 045-425858/325955.
SUBARU-SHOW met o.a.
de nieuwe Legacy. Tev. gro-
te occasionshowü Subaru
Justy 1.0 TL '87; Nissan
Sunny 1.3 LX 3-drs. '88; O-
pel Kadett Club 1.3 Hatchb.
'87; Ford Escort 1.4 Bravo
en Laser '87; Mazda 323
GLX 1.3 4-drs. '87; Nissan
Micra 1.0 '87; BMW 324 D
4-drs. '86; Ford Sierra 2.0
Bravo en 1.6 Bravo '86;
Opel Rekord 2.0 S m. LPG
'86; VW Passat Variant Die-
sel '86; Opel Kadett 1.2 S.
'86; Ford Escort 1.3 Laser
'86; Volvo 340 Special 1.4
'86; Opel Corsa 1.3 S '86;
Lada 1200 S '86; Opel Ka-
dett 1.6 GL '85; Peugeot 205
GR '85; Mazda 323 Combi
1.3 '85; Talbot Horizon 1.5
LS autom. '84; Renault Fue-
go GTS '84; Ford Escort 1.1
Laser '84. Tevens div. goed-
kopere inruilauto's, uiterst
interessante prijzen gedu-
rende onze nieuwjaarshow.
De koffie en een leuke at-
tentie voor U en Uw kinde-
ren staat klaar. Autogarant,
Schelsberg 128, (tussen
Hendriks en Bristol) Heer-
len. Tel. 045-725588.
Te 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.
O.F. Ganzeweide 59, Heer-
len. 045-216475.
Wij geven het MEESTEvoor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Koopje BMW 630 CS, coupé
met lichte plaatschade, mr.
mog. Broekstr.62, Schinveld
KOOPJES Citroen GSA en.
Citroen GS, beide met werk.
Schaesbergerweg 160,
Heerlen.
Fiat RITMO, 1e eigen. APK-
gek„ bwj. '82, ’2.650,-.
Broekstr. 62, Sbhinveld.
Ford ESCORT 1300 L, uit-
gebouwd, bwj. '82, Valken-
burgerweg 44, Voerendaal
Te k. Ford FIESTA KR 2,
bwj. '82, mr. mog., Broekstr.
62, Schinveld.
Te k. MAZDA 323 bwj. '77,
APK. Prijs 850,-. Tel. 045-
-443289.
Opel ASCONA 16 SR, met
plaatschade, bwj. '82, vele
extra's, ’4.200,-. Broekstr.
62, Schinveld.
VOLVO 244 DL, 1e eigen.
APK-gek., vr.pr. ’1.600,-.
Broekstr. 62, Schinveld.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgl 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.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Auto onderdelen en accessoires

Decembermaand - Kerpmaand
Grandioze BLAUPUNKT show

Demonstratie van het COMPLETE
BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma.

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

KiBP B,v:
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens. Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Motoren
Te k. MONTESA trial cota
307, bwj. 7-'BB, tel. 045-
-258860.

(Brom)fietsen
Vredestein BANDEN nu met
50% korting tijdens onze
kerstshow. Tweewielerspe-
cialist Math. Salden Lim-
bricht.
De nieuwe FANTIC oasis
50.2 blauw, Aprillia red rosé,
Honda NSR, MTX-SH, Ya-
maha DTR uit voorraad le-
verbaar, nu v.a. ’ 132,- per
mgand. Kom naar onze
kerstshow! Bromfietsspe-
cialist Math. Salden Lim-
bricht.
Te k. gevr. BROMSCOO-
TER, damesbrommer of
snorbrommer. 045-321231.

Te k. ZÜNDAPP KS 50, '84,
apart mooi, i.z.g.st. ’BOO,-.
Tel. 045-740006.
Wat' VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te koop gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
bijzetkachels en gasfornui-
zen. Met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond. E.
Meesters, Brusselsestr. 129
B, Maastricht. 043-210540.

(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.
Volière en diverse VOGELS
te koop. t.e.a.b. Heerlerweg
66, Hoensbroek.
Te k. DWERGPOEDELS
klein soort, in div. kleuren,
tel. 04750-16590.
Te k. BOBTAIL reu, 2 jr.
Moet helaas weg (goed-
koop) 04498-56027.
Te k. 7 wkn. oude yorkshire
TERRIËRS ’ 500,- p.st.
Tev. teefje 2jr. 04498-55018

*H> (Proficiat
Proficiat

Mam
Paul, Rita en kirK

Opleidingen

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N-
Wij starten half januari in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldans*
Onthoudnummer: 04493-43J

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

’ 4.450,-. Duurder hoeft
niet....Voordeliger kan niet!
Caravans 1990. Burstner-
Hobby-Knaus. Nog enkele
overjarige modellen met ex-
tra korting. Voortenten:
Brand, Gel-jak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feyts. Hoofdstraat 84
Amstenrade. 04492-1860.
Te h. mooie geleg. 6 pers.
VAKANTIEBUNGALOW op
camp. 't Soete dal te Zuten-
daal. Voor meer info. tel.
045-222278

Opleidingen
ANWB auto-en n
school Wischmann 'Europaweg-Zuid
Übach over Worm!
045-321721. Voor all
wijzen A.B.C.D.E.
feursopleiding goed. *pers. vervoer, bec
goed, gevaarlijke "
Vrachtautolessen Me
1217 of Daf 2800 Spa
Start cursus chau
opleiding goederenv
06-jan. '90. Start curs
vaarlijke stoffen 07-ja[
Braderieën/Mark

SNUFFELMARKT elk'
dag in januari C<
Valkenburg Inl. OAS-Z
Wat VERKOPEN?"!
teer via: 045-719966.J

Huwelijk/Kennismaking

Agnes Housen, je had mijn
vriendin moeten worden!

Waarom niet?
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.

Wat VERKOPEN? 'teer via: 045-719966^
Jonge vrouw 27 jr.
leuke hechte VRIEN
KRING. Br. o.nr. B-31^Postb.3loo, 6401 DP'

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
_

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Hans LIPS voor tin1
dak en zinkwerk met S
tic. Vraag vrijbl. a|
6fferte. Bel 045-45381 J
Ook voor DAKREP
TIE'S. Bel Koehen
441693. J
Voor al Uw GROND^
ert bestrating. Jack Bo-
Tel. 04490-27829.
Diepvries en KOELr*
REPARATIE zonder *kosten. Bel Geleen O*
45230. Service binnen^

Kapper/Cosmetica
Nog slechts 3 dagen:

Oudejaars-verkoop
AANBOUWKEUKENS EN INBOUW-APPARATÉ 1'

Nu bestellen voor 1990 betekent
honderden guldens besparen

RESERVEER NU UW KEUKEN VOOR HET
NIEUWE JAAR

(Nog enkele showkeukens-inbouwapparaten als '£gas-electra en keram. electro-combi's ovens, spoelb»
koelkasten, vaatwassers etc. met extra korting

\_y Keukens
Glaspaleis. Kerkplein 45 Etkenderweg 77 Heerlen
Tel.: 045-717555

Wonen Totaal ,
Keuken-inbouw-apparatuur

met ruim 40% korting!
Halog. TURBO-combinatie. In wit-zwart en bruin-

Van ’ 3.265,- voor ’ 1.895,- zolang de voorraad s*
VOSSEN-KEUKENS Heerlen,

Eikenderweg 77, tel. 045-717555. _^

O.K. Hal Voor SPOTGOED-
KOPE maar! mooie spullen:
o.a. pracht klassiek bankstel
100% mohair bekl. ’695,-
-apart mooi eiken buffet
’395,-, schitt. massief ei-
ken dressoir met z.g. dia-
mant panelen ’995,-, on-
voorstelb. mooie Gelderse
kolommenkast gek. plm.
’BOOO,- nu minder dan V2pr. verder pr. bankstellen v.a

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

’ 695,- dit is een zeer kleine
greep uit onze enorme voor-
raad van mooie en maar!
spotgoedk. spullen. O.K. Hal
Agnes Printhagenstr. 22-24,
Geleen centrum (vlakbij Alb.
Heyn).
Diverse SHOWROOMKEU-
KENS, apparatuur en div.
luxe badkamermeub. Cema
B.V. Burg. Lemmensstr.
216, Geleen. 04490-47575.
IJSKAST ’95,-; gasfornuis
’95,-; diepvries ’175,-;
wasautj 175,- 045-725595
Voor alle 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.
Duitse staande KLOK.
Hompertsweg 26, Schaes-
berg.

KWALITEITSKEUKEN^topkwaliteit voor een n°.
le prijs. R/J Handelso' 2
neming, Stationstr.
Nuth. Tel. 045-242602>/
Te k. 2x 1-pers. j
KLEERKAST, 3-drs.
kleerk., ijz. ledikant,
Duitse salonkasten o|V'
045-741456.

TV/Video y

KLEUREN TV grote fring vanaf ’ 75,-. Ra?'".
van Voorst, Ganzewei^Heerlerheide. 045-2l3g>

KLEURENTELEVISIE^Philips, Blaupunkt, I' i j
af ’ 95,-. Radio/tv Fran^Bokstr. 33 Heerlern"'
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN tv*
grote soit. va. ’ 12 , jgii
gar. Reeds 25 jr. het \.

adres. TV-Occ. &*■<
Geel, Grasbroekerwey 0.
Heerlen. Tel. 045-724^

Hulsh. artikejg^
Te koop Miele IJSKAS 7<
gasfornuis. Tel. 04jrg^

Voor Piccolo's .
zie verder Qagina '**
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Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.00 Godunov. Een danser van for-

maat, portret van deze Russische
balletdanser.

16.00 Gloss. 31-delige Nieuw-Zee-
landse serie. Afl. 15. Alistair valt van
de ene crisis in de andere, nauwelijks
bewust van het feit dat zijn leven er
zienderogen slechter op wordt. Rex
doet een belangrijke stap.

16.55 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl.: Dodelijke Amerikaanse gif-
slangen.

17.20 De bal is rond. 8-delig jeugd-
voetbalprogramma. Afl. 4. Presenta-
tie: Walter Thiemessen, Margriet de
Ruiter en Ignace van Swieten.

17.55 Diamond Award Festival
1989. Vanuit het Antwerps Sportpa-
leis. Presentatie: Linda de Mol.

18.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl. 5:

De kraker. Als Alf zit te spelen met
Willie Tahners computer blijkt plotse-
ling dat hij de computer van aande-
lenmarkt heeft gekraakt. Een ernstige
zaak met grote gevolgen.

19.15 'Allo 'Allo. Engelse serie. Het
schilderij van de Gevallen Madonna
is nu verstopt achter een schilderij in
Renes café. De generaal denkt ech-
ter datRenes schilderij een echteVan
Gogh is en wil het kopiëren.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 De mini-playbackshow. Vijf

kinderen imiteren hun idool. Presen-
tatie: Henny Huisman.

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

21.30 Familie Oudenrijn, serie. Afl. 1:
Doorblazen a.u.b. De voorbereidin-
gen voor de kerstavond zijn in volle
gang. Maar dan wordt het kerstspel
ruw onderbroken door een dronken
kerstman, die engelen ziet.

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

22.05 Jongbloed en Joosten. Actu-
eel programma gepresenteerd door
Astrid Joosten en Jaap Jongbloed.

22.40 Het van Meegeren mysterie.
Documentaire over deze vermaarde
kunstvervalser.

23.26-23.31 Journaal

uitsland
c
l J Heute.
ii)'3 Ringstrassenpalais. Serie. Afl.
': Die Entscheidung.

':5 Tai chi chuan. Afl.: Legende.
JO Heute.

'F» Abenteuer und Legenden.
des Ararat.

JP ARD-Ratgeber. Toeristische

JjO Heute.
\J3 «Wenn wir alle Engel waren.
Mse speelfilm uit 1936 van Carl

JJ Urnschau.
|r> Persoverzicht.
r*> ZDF-Mittagsmagazin met heu-

lachrichten.
£> Wirtschafts-Telegramm.
r* Hallo Spencer. Jeugdserie.
P-j Wir spielen die Schildbürger.
r* Buddenbrooks. 11-delige serie
i^r de roman van Thomas Mann.
»5.;^° Tagesschau.ijs Unscharfe Eine. Korte film overvee fotograferende jongens..5S Das goldene Schwert. Ameri-
?*nse speelfilm uit 1953 van Nathan
Jjran. De vader van Harun is slacht-
C* van een overval geworden. Ha-
ll* 1 besluit tot wraak en komt in het|?*it van een magisch zwaard.i.5 Tagesschau.
C 6 Tagesschau.
\r* Hier und Heute. Actualiteiten.
*ï ««WWF-Club. Live vanuit de

Kio-
-'fln Pro9ramma°verz'cnt-J?J (TT)Tagesschau.
o's Die singende Engel von Tirol.
ijstenrijkse speelfilm uit 1958 van
JJ'ed Lehner. De kleine Evi lijdt on-
*r de slechte verhouding tussen
'ar ouders. Tijdens een vakantie in

Tirol ontmoeten de drie de familie En-
gel. Evi komt er zo vaak ze kan, om-
dat het gezellig is.

21.45 Weltenbummler. 7-delige serie
reisverslagen met Hardy Krüger.
Vandaag: Antartica.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Sketchup. Sketches met Iris

Berben en Diether Krebs.
23.25 Sportschau.
23.50 «Die Spur des Falken. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1941 van John
Huston. Sam en Miles werken als pri-
védetective in San Francisco. Ze krij-
gen opdracht van een jonge vrouw
om een man te schaduwen. Kort
daarop vallen er twee doden.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa magazine.
14.20 Winterurlaub einmal anders.

Reportage over de wintersportmoge-
lijkheden voor natuurliefhebbers in
Noorwegen.

14.50 Overzicht oudejaarsprogram-
ma's.

15.00 (TT)Diese Drombuschs. Duit-
se serie. Afl.: Der Prozess.

16.00 Heute.
16.05 Jim Hensons beste Geschich-

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

16.30 Torn und Jerry. Tekenfilmserie.
16.55 Programma-overzicht met de

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

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine.

17.55 ««Laura und Luis. 6-delige
kerstserie. Afl. 5. Poissionnier wordt
een steeds grotere bedreiging voor
Laura. Om zijn zuster te redden wil
Luis eindelijk met Sebastien samen-
werken. Hij moet dan echter wel ge-
noeg losgeld bij elkaar stelen.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.30 Auslandjournal.
20.15 Günter Pfitzmann in Berliner

Weisse mit Schuss. Serie. De Ber-
lijnse vrienden Hans Werner en Ber-
tram gaan zonder hun vrouwen naar
Kenia. Daar wacht Betrams vriendin
hen op. Als de echtgenotes in de ga-
ten krijgen dat hun mannen niet al-
leen zijn, is het hek van de dam.

21.15 Kaum zu glauben. Amuse-
mentsprogramma.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
23.10 Die Katze. Frans/Italiaanse

speelfilm uit 1970 van Pierre Granier-
Deferre. De liefde van Julien en Clé-
mence is in de loop der jaren omge-
slagen in haat. Julien geeft alleen nog
maar om zijn kat en om hem te kwets-
en doodt Clémence die kat.

00.35 Heute.
00.40-02.25 Warloc. Amerikaanse

speelfilm uit 1959 van Edward Dmy-
tryk. Om aan de terreur van de
McQuown-bende een einde te maken
stelt het stadje Warlock de beroemde
Marshall Clay Blaisdell aan. Dat blijkt
een vergissing. Zijn opvolger wordt
de jonge Johnny Gannon, een voor-
malig lid van de bende.

TV-KANALEN, GOLFLEGTEN
J|*el- en CAI-abonnees:
** kanalen zie schema exploitant

J * zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave

?ö * tweetalig bij stereo-app.
= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nerland 1: 5, 26 29, 46. Bi. 53 en 57
herland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

Nelgië/TV1
{lsjto Labyrint.

ajs Het verhaal van een cowboy-
' ,6 9e1. Canadese jeugdfilm van Pier-

Moro. De cowboy Gabe Sweet
[ fboet voor straf een jongeweduwe en

|sar5ar gezin op Christmas Mountain
1>'sPringen.i k ° Sinja Mosa. Braziliaanse serie

'l>'e'Lucelia Santos. Afl. 85.
| l^.Nieuws.| Ij'ft|j Tik Tak. Animatieserie.
'Mn p,ons- Afl-: Plons en de schat.
c' ° Mini-circusparade. Mini-cir-
lj jSvoorstelling op een kinderkamer.Ta? Schoolslag. Spelprogramma

■yQ Uitzending door derden. Pro-
van de Christen Democrati-lj1 Jle Omroep.

o'*s0'*5 Mededelingen. Programma-
la _?f2icht en paardenkoersen.*$ 2ieuws-v£ Buren. Australische serie. Afl.
].'" Scott biedt Charlene zijn excu-

aan'
l*° Moord en Symfonie. Ameri-ar>se speelfilm uit 1983 van Ho-
p^rd Zieff. Een privé-detective heeft
wj Vergissing de jongevrouw van de

reldberoemde dirigent Claude
CS,rnan geschaduwd. Dan blijkt uit
ai' verslag dat Daniella een verhou-

!l.g'9 zou hebben.
'ilrn Fi,m '89- Jaaroverzicht van de

}j "Producties, deel 1.
Illii. Kvr>st-zaken.

22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koGrstsn
22.50 Film. Jaaroverzicht van de film-

producties, deel 2.
23.20 Buitengewone kinderen. Ame-

rikaanse tv-film uit 1987 van George
Stanford Brown. Wanneer Joanna en
Bob Goodman hun aan het Dow-syn-
droom lijdende zoon Alex thuis op-
voeden, stuiten ze op veel onbegrip.
Door Alex echter zintuigelijk zoveel
mogelijk te stimuleren gaat hij zelfs
beter presteren dan normale kinde-
ren.

00.50-00.55 Coda. Postuum verzoek,
van Ilse Aichinger.

" Dudley Moore in de komi-
sche speelfilm 'Moord en
Symfonie'.(België/TV . 1 -
20.20 uur.) '■:

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Een dag uit het leven van een
kind. Reportage over de kinderen in
de sloppenwijken van Ghana.

18.30 Sesamstraat.
18.45 De geheime wereld van Polly
Flint. Engelse jeugdserie. Afl. 5. Polly
probeert de bewoners van de ver-
dwenen stad te helpen naar hun
eigen tijd terug te keren.

19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie
Afl. 13: Autoduck.

19.34 Leontyne. Serie documentaires
over de belevenissen van een be-
manning aan boord van de Leontyne,
een schip dat in zeven maanden via
de Theems in Engeland en het Ka-
naal naar Wenen voer. Afl. 12.

20.00 Journaal.
20.20 Jimmy's. Wekelijks veralag van

de belevenissen in het grootste
streekziekenhuis van Engeland.

20.45 (TT)Jaaroverzicht journaal.
Overzicht van de belangrijke gebeur-
tenissen van 1989.

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

22.30 Vluchtelingenwerk.
22.50-22.55 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

21-dehge tekenfilmserie.

16.24 Harte Fauste, heisse Lieder.
Amerikaanse speelfilm uit 1968 van
Peter Tewksbury. JoeLightcloud, een
Navajo-indiaan, verkrijgt voor zijn
stam toestemming om vee te fokken.
Als hij dan ook nog een rodeo wint, is
hij de held van de dag.

18.00 Pan Tav... 13-delige jeugdserie.
Afl.: Pan Tav macht Quark.

18.30 Die Supersinne der Tiere. Afl.
3: Laute der Natur.

19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Königshauser. Reportage over

het Zweede Koningshuis.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Die lang ersehnte Reise. Fic-

tieve reis van Beethoven door Bonn
t.g.v. het 2000-jarig bestaan van deze
stad.

22.40 Subway: Blues vanuit de Keul-
se jazz-kelder Subway.

23.40 BDer Mitternachtskrimi: Tim
Frazer, 6-delige misdaadserie. Afl. 2.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

"Rock Hudson als Harun in de speelfilm 'Das goldene
Schwert'. (Duitsland 1 - 15.55 uur.)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 100i3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)WDR4:93,9en9i,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 919. Nadat Michael
zijn broer verkeerde medicatie heeft
toegediend, wordt hij doorzijn schuld-
gevoelens overmand.

19.25 2x7. Tv-spelletje.
19.30 Nieuws.
20.00 Wie slim is, sorteert. 7-delige

serie over afvalverwerking.
20.30 Europa, op weg naar.. Van-

daag: Kameroen. De verdragen van
Lomé bepalen het ontwikkelingsbe-
leid van de E.G. Ten opzichte van de
grootmachten neemt Europa een
unieke positie in.

21.20-22.00 Binnenskamers. Hoog-
tepunten uit de klassieke kamermu-
ziek. Vandaag: Pianotrio in Bes, opus
99, van Schubert.

België RTBF
15.30 Ecran des vacances, met om
15.30Bino fabule. 16.55 Draghetto, se-
rie. Afl.: Le roi de l'espace. 17.10 Les
Schtroumpfs. 17.35 Le gros de la clas-
se. 18.00 Nouba Nouba, tekenfilms.
18.30 Jamais deux sans toi, magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten-

magazine. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.35 l'Etoffe des héros, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1983. Deel 2.
21.35 La chanson satirique, program-
ma rond het satirisch lied. 22.35 Ro-
chefort '89. 23.05 Weerbericht en laat-
ste nieuws. 23.35 Bourse, beursover-
zicht. 23.45-23.50 Musique balade.

TV5
16.05TVS Infos. 16.15 Santé a la une.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45La vérité est au fond de la marmi-
te. 18.15 Des chiffres et des lettres.
18.35 Le Village Dans les Nuages.
18.55 Club TVS. 19.00 Ushuaia. 19.30
TVS Infos et météo. 19.40 Papier Gla-
cé. 20.00 Bizness news. 21.00 Visa
Pour le Monde. 22.00 Journal Télévisé
et Météo. 22.30 Ciné-Club Parade en 7
Nuits. 00.15-01.00 Viva.

RTL Veronique
07.00 Teleclips.
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.
14.00 Beestenboel.
14.30 Foxy het Vosje.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors met
vandaag: „De Hulk", tekenfilm.

16.30 Flipper. Avonturenserie.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18.00 Journaal.
18.10 Uit een andere wereld. Ameri-

kaanse jeugdserie over een meisje
met een buitenaardse vader. Afl.:
Evie en de jongeastronauten.

18.40 Top 20.
19.20 Wordt u al geholpen? Engelse

comedyserie. Afl.: Koude troost.
20.00 Autovisie.
20.20 Wolf. Amerikaanse serie van

Rod Holcomb. Tony Wolf is een top
geheimagent. Als hij in de val wordt

gelokt bij een drugsdeal, waarbij-een
van zijn collega's om het leven komt,
wordt hij ontslagen. Gedurende twee
jaarverdwijnt hij van het toneel.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Berg. Talkshow.
23.10 Private Eye. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Breng me de hand die mij
sloeg.

00.00 Journaal.
00.15 TV Romantica. Informatief live

programma van Ferry van der Wijst
over romantiek in debreedste zin van
het woord.

01.00 Bonjour les clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
07.00 Bonjour Les Clips.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 SWF
13.55 ■ Musik bei Nacht. Westduitse

speelfilm uit 1953 van Kurt Hoffmann.
De succesvolle schlagercomponist
en pianist Robert Ellin heeft genoeg
van zijn oude leven. Hij vraagt een
scheiding aan van zijn vrouw Gloria
en vertrekt naar Europa. Onderweg
ontmoet hij een oude vriend met wie
hij van identiteit wisselt.

15.10 Hande, Werke, Künste: Gold,
das magische Metall. (herh.).

15.40 Flüsse der Erde: Mutter des

Wassers, der Menam in Thailand. ■(herh.).
16.25 Das Sonntagskind. Westduitse j

speelfilm uit 1956 van Kurt Meisel. j
Omdat hij zijn vrouw niet alleen wil la- :
ten haalt de kleermaker Anton Wibbel i
een vriend over een tijdje inzijn plaats i
en onder zijn naam de gevangenis in i
te gaan. Als de vriend doodgaat in de j
gevangenis komt Wibbel in moeilijk- j
heden. [

18.00 Supersinne. Afl. 3: Laute der j
Natur.

18.30 Zeit der Rosen. 9-delige serie ;
naar de trilogie van Maria Gripe. Afl. i
3. ■

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Sport unter der Lupe. Terug- ■blik op 1989.
20.15 Auf den Spuren der Seiden- ■strasse. Met de trein dwars door Chi- ■na. Afl. 3: Der Hort. De bewoners van ï

Krottenbrunn horen geruchten dat de :
buit van een bankoverval in het dorp :
begraven zou zijn. ledereen gaat :
naarstig aan het zoeken, daarin ge- [
steund door burgemeester Gescheid- :
le, die echter een ander doel voor :
ogen heeft.

21.55 Carlo und Alberto Colombaio- ■
ni: Pas de deux der Clownerie, deel j
1. Registratie vanuit het Comoedien- :
haus in Wilhelmsbad/Hanau.

22.40 Columbo: Wem ist dicker als :
Blut. Amerikaanse speelfilm uit 1973 ]
van Leo Penn. Als het lijk van playboy \
Enrico Carsini uit het meer wordt ge- :
vist, wordt aangenomen dat hij bij het ■duikenomgekomen is. Columbo krijgt >argwaan wanneer hij hoort van Enri- Scos ruzie met zijn halfbroer Adrian.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Terre et soleil, agrarisch nieuws. :
19.30 Journaal met simultaanvertaling j
in gebarentaal en weerbericht. 20.00 :
Le défilé, documentaire over Noord- j
Korea. 21.05 Musique: Opéra nr. 5. j
(herh.). 22.05 Coup de film, filmrubriek j
met Terry Focant. (herh.). 22.20-00.05 ■That's dancing, Amerikaanse musical- ■compilatie uit 1985 van Jack Haley Jr, ■met Gene Kelly, Sammy Davis Jr. Liza E
Minelli e.a.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw metom 7.04 Act. binnenland.
(7.30 Nws). 8.09 De tafel van NL;
9.07 Documentaire verzorgd door
de spoorredactie. 10.06 Mediaru-
briek met Ald. onderzoek en BO-
RAT. 11.06 Eurobureau. 12.06 Ac-
tualiteiten. (12.30 Nws). 12.53 Be-
richt voor de vissers. 12.55 Meded.
tbv land- en tuinbouw. 13.10 Hier
en nu. 13.35Kerk vandaag. 14 07
NCRV-V.1.P.-roem. 16.07 VARA
Radio I vrijdageditie. (17.30
Nw5).20.03 Country Style. 21.03
Jazztime. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh,
Wat een nacht, met om 0.02 Stem-
band. 2.02 De wollige winternacht.
5.02-7.00 Ook goejpmorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 KROs Ontbijtshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04-8.13 Echo.
8 50 Portbus 900. 9.04 Adres on-
bekend. 10.04 In antwoord 0p....
11.50 Postbus 900. 12.04 Van

twaalf tot twee. (13.04-13.15
Echo). 14.04Ratel plus. 15.30Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 AVRO Ra-
diojournaal. 18.30 De hersengym-
nastiek. 19.03 De burgemeester is
jarig. 20.03 Hobbyvitaminen.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
10.04 De top 100 89.18.04 Grand-
mix 1989. 19.03 Stenders en Van

Inkel. 22.03-24.00 Countdown
café.

televisie en radio vrijdag

derland 1
i

M3.05 Nieuws voor doven en
ththorenden.
t Tao Tao. 26-delige serie anima-
'"ipjes voor kinderen. Afl. 16.
■ De vrijdag is anders. Geva-
■d actualiteitenprogramma.
* Journaal.
* 100 Jaar tekenfilm. Afl. 5.«*KKP Abbé Pierre. De erfenis van

P voddenraper.P Journaal.
* Volmaakte vreemden. Ameri-
'"se comedyserie. Afl.: High socie-
■Öalki wordt uitgenodigd voor de
Fjy van de eigenaar van de krant.
* Waku waku. Spelshow, met

Masmeijer, Sjoukje Dijkstra,
""üx Kappers en Sylvia Holstijn.'
J-sentatie: Rob Fruithof.
J Ook dat nog. Programma over

problemen van de kijkers.

21.12 Anything but love. Amerikaan-
se comedyserie. Afl. 1. Na haar mis-
lukte relatie met ene Jack, besluit
Hannah Miller haar leven anders aan
te pakken. Ze wil schrijfster worden.
Dan ontmoet ze Marty Gold.

21.35 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.30 Journaal
22.42 Een jaar na de ramp. Portret

van Ashot en zijn vrouw Astrik die niet
alleen hun vaders en moeders bij de
aardbeving in Armenië (Rusland) ver-
loren, maar ook hun twee kinderen.

NCRV
23.32-01.12 Frank Strange. Engelse

thriller van Christopher Morahan. In-
specteur Frank Strange werkt in een
supergeheime afdeling van het rege-
ringsapparaat. Op de laatste dagvoor
zijn pensioen pleegt één van zijn col-
lega's zelfmoord. Strange meent dat
hier iets achter steekt en gaat op on-
derzoek uit.

Wiie Lee Curtis en Ri-
rd Lewis in de nieuwe co-

■üyserie 'Anything but
f*' (Nederland 1 - 21.12

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 Klassieke
muziek. 10.50 De VARA Matinee:
Pianomuziek. 12.30 Jazz op vier-
concert. 13.00 Nws. 13.02 Operet-
te. 14.00Orgelbespeling: Buxtehu-
de in perspektiel. 14.35 Klein be-
stek. Bewerkingen voor blaaskwin-
tet. 15.30Uit de schatder eeuwen.
16.00Crème dubaroque. 17 00 De
cantates van Bach. 17.40The Bestof brass 18.00 Nws 18.02 Musica
Nova. 18.35 Bayreuther Festspiele
89: Der Ring des Nibelungen -Siegfried, opera van Wagner. Uit-
gevoerd door Koor en Orkest van
de Bayreuther Festspiele 0.1.v. Da-
niel Barenboim met sol. 23.00-
-24.00 Storing, het nieuws van een
dag, hoorspel.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12 00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het Gebouw, met om
13.10 Het Interview; 14.00 Eurobu-

ro; 15.00 Mening CorGalis; actuali-
teiten; Borat; Documentaire Het

Spoor. 16.35 Welingelichte krin-
gen. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten 18.00 Nws. 18.10
Het verhaal. 18.20 Uitzending van
de R.P.F. 18.30 Homonos. 19.00
Progr voor buitenl. werknemers.
20.30 De bijbel open. 20.55
Schoolagenda 21.20 Zicht op Is-
raël 21.40-22.00 Theologische
verkenningen.

BTL Plus
08.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse serie.
08.20 Diplodos. Franse tekenfilmse-

rie. Afl.: Die vertauschten Stimmen.
08.45 Inspektor Gadget. Franse te-

kenfilmserie. Afl.: Der Rubin.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
10.35 Télé-Boutique. (herh).
11.00 Die Welt der Schnorchel.

Amerikaanse tekenfilmserie, (herh.).
11.25 Dennis. Tekenfilm.
11.35 Heimatmelodie. Volksmuziek.
12.30 Danee. Dansshow.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Télé-boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gut schmeckt's. Culinaire tips.
15.30 RTL plus: Schön und Fit,

schmink- en aerobictips. Presentatie:
Michel Weber.

15.35 Erika Berger prasentiert:
Oude- en Nieuwsjaarsprogramma's.

15.45 Netto: Ihr Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Einfach tierisch. Dierenpro-
-16.30 Konfetti. Kinderprogramma.
16.35 Transformers. Tekenfilmserie.
Afl.: Das Gemetzel in cisOmoll.

16.55 Die Welt der Schnorchel. Te-
kenfilmserie. Afl.: Ooze und die
Schnorchel.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

17.45 Erika Berger prasentiert:
Oude- en Nieuwjaarsprogramma's.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Serie. Afl.: Flucht vor dem Kil-
ler, (herh.).

18.45 RTL aktuell.
19.00 Coach mit Herz und Scherz.

Amerikaanse serie. Afl.: Das verkork-
ste Wochenende.

19.25 Die glorreichen Zwei. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Der Stem.

20.15 Hot ice - Liebe, Eis und Gang-
ster. Amerikaanse speelfilm uit 1981
van Stephen C. Apostolof, met Har-
vey Sain, Party Kelly, Michael Than-
ger e.a.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Lady Dracula. Duitse speelfilm

uit 1975 van F.J. Gottlieb, met Evely-
ne Kraft, Stephen Boyd, Brad Harris
e.a.

23.25 Karate warrior - Alptraum der
Gewalt. Japanse speelfilm uit 1987
van Jarry Ludman.

00.50 Mannermagazin „M". (herh.).
01.25 Die glorreichen Zwei. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
02.10-02.15 Betthupferl.

23.10-00.50 City on Fire. Speelfilm

SSVC
12.00 A question of sport.
12.30 Rapido.
13.00 Animal Fair.
13.10 Bangers and Mash.
13.15 The snorks.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.15 The art of travel.
14.25 Take the high road.
14.50 Teil the truth.
15.15 Home and away. Serie.
15.35 Children's SSVC.
16.00 KTV.
16.25 Woof!
16.55 Blue Peter review of the year.
17.20 Cartoon Time.
17.40 Top of the pops review of the

80's.
18.40 News and weather report.
19.00 Mission Juno. Astronaut wan-

ted, no experience necessary.
19.50 Coronation Street.
20.15 Watching Special.
21.05 A bit of a do.
22.00 News and weather report.
22.25 Barry Normans Films of the

80's.

BBC Europe
09.55 Today's Viewing.
10.00 News and weather.
10.05 Lost worlds, vanished lives.
11.00 Why don't y0u...?
11.30 Playdays.
12.10 Sporting years.
13.00 100 great sporting moments.
13.10 A year in the life.
14.00 One o'clock News.
15.15 Animal Hospital.
15.45 The metal detective.
16.15 The late show.
17.20 Royal institution Christmas

lectures.
18.20 Lost worlds, vanishing lives.
19.00 Six o'clock news.
19.30 The very best of wogan.
20.25 The dunn.
20.55 Bookmark, Iris Murdoch.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Carrott's commercial break-

down.
23.20 Talk of the 80's

Eurosport
06.00 The World Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Euro-
sport menu. 10.00 Tennis. 12.00World
Rhythmic Gymnastics Championships.
13.00 The Great Snooker/Pool Shoot-
out. 14.00 Veronica strandrace. 15.00
Cricket. 16.00 American Pool. 17.00
Wielrennen. 18.00 Rugby Union. 19.00
Baseball Old Timers Match. 20.00 Bri-
tish Open Golf 89. 22.00 Golf. 23.00
Paris-Dakar Rally. 23.15 World Cup
1974. 01.15-01.30 Autoraces.SAT1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 General Hospital.
Amerikaanse serie. Afl. Sitzengelas-
sen. 09.20 Teletip Koehen. 09.25 Tele-
tip backen. 09.35 Nachbarn. Australi-
sche familieserie. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 SAT 1 Teleshop. 10.30Katja, die
ungekrönte Kaiserin. Franse speelfilm
uit 1959 van Robert Siodmak. Aansl.te-
kenfilm. 12.15 Teletip Reise. 12.25
Glücksrad. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Garfield.
Amerikaanse tekenfilm. Japanse te-
kenfilmserie.l4.3o Teletip Geld. Aansl.
Ihr Horoskop. 14.40 General Hospital.
Amerikaanse familieserie. 15.30 SAT.
1 Teleshop. 15.55 Der Goldene SchuG.
16.05 Paradise, ein Mann, ein Colt, vier
Kinder. Amerikaanse westernserie. Afl.
Am Scheideweg. 17.00 SAT.I Bliek.
17.10 Nachbarn. Australische familie-
serie van Mark Joffe. Afl. Die halbe
Wahrheit. 17.35 Teletip Test. 17.45
Programmaoverzicht. 17.50 ■Addams
Family. Amerikaanse komedie van Jer-
ry Hooper. Lurch, der Tango-Tanzer.
18.15 Die Ausgeflippten. Amerikaanse
comedyserie van Jay Sandrich. Afl.

Eine neue Aufgabe.lB.4s SAT.I Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-show. 19.30
Batman. Amerikaanse comedyserie uit
1966 van Robert Butler. 19.55 SAT 1
Wetter. 20.00 Drei Engel für Charlie.
Misdaadserie van Dennis Donnelly. Afl.
Nich nochmal Sam! 20.55 SAT 1. Bliek.
21.00 Der junge Lowe. Engelse speel-
film uit 1972van Richard Attenborough.
Deel 1. 23.15 SAT.I Bliek. 23.25
Grimms Marehen von lüsternen Par-
ehen.Duitse speelfilm uit 1969. 00.55-
-01.05 Programma-overzicht.

Omroep Limburg
07.15 Ochtendmagazine. 08.05,
09.02, 10.02, 11.02, 12.05 Middag-
magazine. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg
Weerbericht. 17 05 Limburg actu-
eel, agenda en muziek. 17.25 Licht
Limburgs: met Tonni Willé, Gibsy
Swing Kwintet, Salsa Fuerte,
Strauss Gala. 17.55 Kon nieuws
18 05-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30,7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Brussel X. 9.30 Golfbreker. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg Vandaag
13.00 Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Het algemeen belang
16.00 Abraham al gezien? 17.00

Limburg Vandaag 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. 20.00 Zig-Zag
22.00 Nieuws. 22.05 Country-SkJe
23.30-6.00 Nachtradio, (om 5.00
en 5.30 uur Nieuws )

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 14.30
Hotline. 15.30 Off the Wall. 16.30 On
the air. 18.30 Hit Studio International.
19.30 Time Warp. 19.55 Goodyear
Weather Report. 20.00 Concert spe-
cial. 00.10 World News. 00.15 Good-
year Weather. 00.20 Power Hour.
02.00-06.00 Italiaanse programma's
yan Rete Mia.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer.l4.oo VJ
Marcel Vanthilt. 16.00 3 From '88 at 4.
16.15 VJ Marcel Vanthilt. 16.30 Re-
wind' 86. 18.00 Year In Rock. 19.00 VJ
Ray Cokes. 20.30 Yo. 21.00 MTV At
The Movies. 21.30 Torn Petty Rocku-
mentary. 22.00 R.E.M. Rockumentary.
22.30 Rewind '87. 00.00 120 Minutes
with Maiken Wexo. 02.00-07.00 Night
Videos.

Belg. Rundfunk
6 35Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte 9 10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. (12 15
Agenda. 12.30 Nieuws). 13.09
Treftpunkt Frischauf 14.05 Musik-
zeit Heute: Klassik leicht servien
15.00 Nachmittagsstudio 16.05
Spotlight: Euro-Tops. 17.05 Oldie-
kiste. 18.10 BRF-Aktuell + Sport-
vorschau 18.40 Konzertabend
20.05-24.05 LPs des Jahres

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 1215
Casinoparade 14 00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.
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Vier dagen
„Dit programma is raar tot stand. gekomen. Op 25 september zei, mijn vrouw tegen mij: ik dacht
dat jij 29 september je eerste try

, out had. Ik zei: ja. Maar ik had
dus nog niets op papier. Echt

- waar. Toen las ik dat Simenon
( was overleden, en die maakte

wel eens een boekje in vier da-. gen. Nou is het niet zo dat ik deze
conférence in vier dagen ge-
maakt heb. Ik had al wel maan-
den zitten denken, ik wist wel
een beetje hoe ik het wou gaan
doen. Maar opeens ben ik als een
gek vier dagen gaan schrijven.
Toen heb ik de basis gelegd. Ik
had bijna een uur bij elkaar, het
beslag was klaar."

Met dat basisprogramma trok
Youp van 't Hek de afgelopen
maanden door het land. In elk
theaterje speelde hij het twee
keer op een avond, in het begin
nog met de tekst in zijn hand.
Schrappend en toevoegend gaf

, hij zijn programma een vaste
vorm. Sinds vorige week staat hij. in deKleine Komedie in Amster-

: dam. Daar worden vandaag, vrij-
■ dag en zaterdag ook de televisie-
opnamen gemaakt.

De kijker gaat straks natuurlijk, vergelijken: Youp en Wim Kan,
;Youp en Freek, Youp en Seth..„Ze doen maar. Ik kan me daar. niet druk over maken. Ik denk
"dat het heel eenvoudig ligt: de. mensen die Gaaikema leuk vin-
den, vinden mij niet leuk en an-
dersom. Het verschil tussen ons
is te groot. Dat vond ik vorig jaar

" ook het burgerlijke van die dis-. cussie over Freek en Gaaikema.
jIk kan van te voren al zien wie- wat leuker vindt, dat zie ik al aan
, zn jas. Dus het interesseert me
niet. Ik maak me nu alleen maar

i druk over de conférence zelf.
Want het moet goed worden."

Dochter
Youp van 't Hek maakt zich over
het algemeen niet meer zo druk.
Er verandert toch niets, zegt hij.
„Als je elk onderwerp van mij
ontleedt, dan had deze conféren-
ce ook in de middeleeuwen ge-

' kund. Toen waren de mensen

niet anders. Toen deden ze ook
protserig, toen zaten ouders hun
kinderen ook op te juinen dat ze
iets moesten presteren. Er is
maar één ding dat we gemeen

hebben: op een dag gaan we alle-
maal dood. En daar moet ik niet
aan denken. Ik zit nu zelf naar
mijn dochter te kijken en dan
denk ik: jij moet gewoon niet

doodgaan. Jij moet leven, jij
moet het prachtig hebben. Ik zal
je helpen, maar ik ga je niet
dwingen; je hoeft van mij niet te
hockeyen en je hoeft van mij ook
niet het toneel op. Ik zie wel wat
je doet."
De toon van het programma is la-
coniek. We krijgen een zeer ont-
spannen Youp van 't Hek te zien.
„Er is nog weinigverschil tussen
hoe ik echt ben en hoe ik op het
toneel ben. Al die geforceerde
druk is er vanaf. Het rare is: nu
diezalen zo vol zitten en die rijen
bij de kassa staan, word ik steeds
rustiger. De mensen om mij heen
zien dat ook. Vroeger zeiden ze
wel eens: we waren zo moe van
je, je stond daar maar druk te
doen. En dat is nu hopelijk weg."

Laconiek
Leef je leven als je allerlaatste
uur, zingt Youp van 't Hek in zijn
show. Het is zijn credo. Je moet
nu genieten, straks ben jeer mis-
schien niet meer: „Ik zit ontzet-
tend met de tijdelijkheid van het
bestaan. Wat is er nou eigenlijk
hierna? Ik woon in een heel mooi
huis en dat heb ik met veel res-
pect verbouwd. Waarom? Omdat
dat huis blijft. Ik blijf niet en
mijn vrouw en mijn dochter ook
niet. Daar zit ik mee. Ik heb geen
doodsangst, maar ik word er ver-
schrikkelijk laconiek van. En
naarmate ik laconieker ben ge-
worden, is de humor in mijn pro-
gramma's toegenomen. Ja, zo is
dat."
Het zijn herkenbare onderwer-
pen die Youp van 't Hek bij de

kop pakt. De mensen in de zaal
moeten er verschrikkelijk om la-
chen, ook al zijn ze zelf het mik-
punt. „Dat is de functie van de
cabaretier, vind ik. De cabaretier
houdt die spiegel voor, en dan
moet er wel enige vertekening in
die spiegel zitten. Een cartoon is
nooit de werkelijkheid. En de
meeste mensen vinden het heer-
lijk om zichzelf te zien. Anderen
zeggen: ik heb zulke buren. Dan
roep ik altijd: dat zeiden de bu-
ren gisteravond ook."

Talent
Terheggen was de ontdekker van
mensen als Lou van Burg, Bob-
bejaan Schoepen (getrouwd met
de Heerlense José Jongen) en
Peter Koelewijn. Limburgers als
Jack Brüning (nu directeur van
een audiovisueelbedrijfin Maas-
tricht) en Felix Meurders (VA-
RA) stonden in hun beginjaren
van de radio voor de microfoon
van Radio Luxemburg. Zangers
als Gé Titulair (de enigeLimbur-
ger die net als Toon Hermans
ooit een Edison in ontvangst
mocht nemen) en (recentelijk)
Tony Dauven uit Brunssum, ge-
nieten via het internationale net-
werk van RTL grote populariteit.
Wanneer de raad van beheer van
de Compagnie Luxembourgeoi-
se de Télédiffusion (waaronder
RTL resorteert) in 1965 besluit
om de Nederlandse zendtijd in te
korten ten gunste van het Duitse
RTL-programma, wordt Terheg-
gen benoemd tot directeur van
de muziekuitgeverij van Radio
Luxemburg in het Groothertog-
dom. Hij regelt de onderlinge sa-
menwerking en de muzikale
auteursrechten van zestien fir-
ma's verspreid over de hele we-
reld. RTL verwerft hierdoor een
internationaal toonaangevende
positie in de muziek- en gram-

mofoonplatenbranche. Talent-
volle artiesten, die terechtkomen
bij de muziekuitgeverij van RTL
in Luxemburg, mogen vrijwel al-
tijd rekenen op internationale er-
kenning in Europa, de Verenigde
Staten en sedert kort ook China.

Songfestival
Tot de speciale opdrachten,
waarmee Hub Terheggen bij
RTL wordt belast, behoort ook
het bepalen van de keuze van de
kandidaten voor het Songfesti-
val voor het Groothertogdom.

Luxemburg scoort doorlopend,
zij het met buitenlandse arties-
ten als bijvoorbeeld Vicky Lean-
dros ('Après toi') of Arme Marie
David. In het begin van de jaren
zeventig zorgt Terheggen voorts
voor de totstandkoming van een
nieuw radiostation voor RTL in
Italië. Uitzendingen vinden via
midden-, korte- en lange golf als-
mede via de FM-band inmiddels
plaats in de Franse, Engelse,
Duitse, Nederlandse, Italiaanse
en Luxemburgse taal. Wanneer
RTL in de jaren tachtig besluit
om zowel met radio als tv ook via
de satelliet te gaan uitzenden dan
behoort Terheggen tot een van
de twaalf leden van de speciale
commissie. Die besliste ook afge-
lopen jaar over de toelating van
het Nederlandse commerciële
station Veronique op het net-
werk van RTL.

Limburg
Een speciale band heeft Hub
Terheggen ook steeds onderhou-
den met Limburg. Nadat Frank
Elstner als programmadirecteur
van de Duitse programma's van
RTL naar het ZDF overstapte,
werd Terheggen - na een over-
gangsperiode met dr. Helmut
Thoma - in 1988 alszodanig be-
noemd. Een van zijn laatste da-
den was in februari van dit jaar
een coproduktioneel radiopro-
gramma met het Limburgs Dag-
blad dat twee weken lang met
Limburgs en internationaal ta-

lent vanuit Heerlen en Landgraaf
werd uitgezonden. Jochen Püt-
zenbacher is voorlopig belast

met de dagelijkseleiding van het
radioprogramma van RTL in Lu-
xemburg.

Dit jaar met Youp van 't Hek over de drempel
'Ik ben laconieker geworden'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - „In mijn
herinnering was Wim Kan
er elk jaar. Dat was dus niet
zo, er zat steeds drie jaar
tussen. Maar ik herinner mij
uitsluitend de oudejaars-
avonden waarop Wim Kan
was te zien. Dat betekent
dat het leuk is als zon con-
férence even de avond
breekt. Zo zie ik mijn pro-
gramma ook. Ik heb echt
gestreefd naar een zo leuk
mogelijk uur en een kwar-
tier, een beetje in de traditie
van het oudjaar. Het wordt
vooral lachen."

Dit jaar gaan we met Youp van 't
Hek over de drempel. De cabare-

-1 tier doet bij de VARA van 22.28
tot 23.43 uur op Nederland 1 zijn
eerste oudejaarsconference. In
zijn eigen stijl, recht voor zn
raap dus, sluit hij het decennium
af. Een snelle schets van de afge-
lopentien jaar, met de nadruk op
de waanzin van het leven en
slechts een klein stukje politiek.
„Ik zeg: ik doe vanavond niks
aan politiek. En het laatste kwar-

tiertje doe ik het toch even, als
een soort ode aan Wim Kan. Ge-
woon even die lijstrukkers noe-
men, maar er niet verder op in-
gaan. Het interesseert me ook
niet, het is allemaal gedoe, die
politiek."
Youp van 't Hek was aanvanke-
lijk van plan om een tijdje rust te
nemen. Deze oudejaarsconferen-
ce werd als het. ware in zijn
schoot geworpen. „Vorig jaarzat
Freek in de show van Hans van
Willigenburg en die zei: volgend
jaar doet Youp het. En toen
moest ik de week daarop ook in
de showverschijnen. Of dat waar
was? Ik zei: nee, dat is niet waar.
Maar toen kwam de VARA met
de vraag of ik het wilde doen.
Toen heb ik het in overweging
genomen. Ik dacht: het is toch
eigenlijk wel leuk, en dat jaartje
niets doen kan ik best even uit-
stellen."

" Youp van 't Hek: ,JDeze conférence had ook in de middel-
eeuwen gekund".

show

PTT bezorgt vandaag acht miljoen accentgirokaarten

Televisie-akties voor Roemenië
Van onze rtv-redactie

; HEERLEN - RTL Veronique
■ houdt zaterdagavond vanaf 19.25. tot 01.00 uur 's nachts een groot-

scheepse inzamelingsaktie voor
Roemenië. Het eerste net van de
Belgische BRT-televisie doet
hetzelfde zondagmiddag van
14.30 tot 17.30 uur. „Bovendien

ook de opbrengst van de re-
clame bij Veronique tijdens de; inzamelingsactie ten goede ko-
men aan Roemenië", aldus direc-

teur Lex Harding. Het initiatief
voor de aktie bij Veronique is ge-
nomen door John de Mol Pro-
dukties.
Volgens Harding is tijdens de
kerstdagen begonnen met de
voorbereidingen voor de aktie,
die zaterdagavond zal uitmon-
den in een directe televisie-
avond. „De PTT zal vrijdag (van-
daag) in acht miljoen brieven-
bussen een acceptgirokaart de-

poneren. Kaarten die vóór zater-
dag twee uur op de post zijn ge-
daan kunnen nog in de tv-uitzen-
ding worden verwerkt", aldus
Harding. De PTT, die normaal
voor eenjaarwisseling de Neder-
landse brievenbussen afsluit in
verband met vandalisme, zal dat
nu pas op zondagmiddag doen.

„Daarvoor moeten PTT-mede-
werkers op hun vrije dag op

pad'^, aldus Harding.
De televisie-avond zal bestaan
uit amusement en nieuws. Tij-
dens de uitzending zal een Vero-
nique-verslaggever live verslag
doen vanuit Boekarest. Volgens
John de Mol hebben al diverse
artiesten, onder wie Robert
Long, Anita Meyer, Gerard Jo-
ling en acteurs van de serie Me-
disch Centrum West', hun mede-
werking aan het programma toe-

gezegd. „Maar we zijn nog steeds
bezig. Pas vanavond (vrijdag) zal
het programma zo ongeveer rond
zijn". Het feit dat Veronique een
commercieel bedrijf is, wil vol-
gens Harding niet zeggen dat tij-
dens de inzamelingsactie bedrij-
ven zonder meer met naam en
toenaam genoemd zullen wor-
den. „Wij houden ons wat dat be-
treft aan de Mediawet".
Het programma, dat zaterdag-
avond uitgezonden gaat worden
vanuit de bloemenveiling Flora
in Rijnsburg, zal gepresenteerd
worden door Linda de Mol en
Jaap van Meekren. Linda de Mol
heeft van de TROS toestemming
gekregen voor haar 'uitstapje'
naar Veronique. Als gastpresen-
tatrice zal Astrid Joosten optre-
den.

Rust
Het uitgestelde jaar rust begint
op 1 januari. Waarom stopt hij?
„Omdat de accu nog heel vol zit
en dan is hij heel makkelijk bij te
laden. Als ik gewoon door zou
gaan, zou de accu toch snel leeg
zijn. Het is het ongelofelijke rit-
me van het spelen. Ik denk dat
niemand weet hoeveel ik de afge-
lopen jaren gespeeld heb, En als
ik op een gegeven moment op
het podium predik dat dingen
wel eens een sleur kunnen wor-
den, dan moet ik oppassen dat ik
niet zelf het slachtoffer word."
„Dus wat doe ik? Ik ga een jaar
lang op reis, naar Italië, naar In-
donesië. Ik wil meer boeken le-
zen dan nu. Ik wil gaan kijken
naar andere dingen. En gewoon
thuis zijn bij de familie. Heerlijk
lijkt me dat, zon jaar.Kijk, het is
zo makkelijk om nu weer te gaan
schrijven. Voor je het weet ga je
weer bij Oude Rijn rechtsaf, rich-
ting Emmen. En in 1991 zal ik
daar weer heel veel zin in heb-
ben."

Hub Terheggen ontdekker van veel bekende Limburgers

RTL -directeur verongelukt
Van onze rtv-redactie

LEUVEN - Op de autoweg tussen Brussel en Leuven is RTL-direc-
teur Hub Terheggen op tragische wijze om het leven gekomen bij een
verkeersongeluk. Toen een dronken automobilist met te hoge snel-
heid op zijn voertuig inreed werd hij op slag gedood. Terheggen (57),
gehuwd en vader van vier dochters, wordt zaterdag begraven in zijn
huidige woonplaats Heverlee bij Leuven. Hieraan voorafgaande
vindt om 11.00 uur een uitvaartdienst plaats in de St. Lambertuskerk
van Heverlee.

De in Übbergen bij Nijmegen ge-
boren Terheggen was 35 jaar in
dienst van Radio Télé Luxem-
bourg (RTL). Hij studeerde rech-
ten en filosofie en heeft een groot
aandeel gehad in de glorietijd
van de Nederlandse uitzendin-
gen van Radio Luxemburg in
Brussel. In 1955 werd hij daarvan
directeur. In de daaropvolgende
jaren (er was amper tv en Neder-
land kende alleen maar de radio-
zenders Hilversum 1 en 2) werd
Radio Luxemburg een van de
meest beluisterde zenders in de
Benelux. Tijdens de dagelijkse
uitzendingen, toen nog van 6.00
tot 14.00 uur, waren mammoet-
programma's te beluisteren als
'Alles of niets' en een 'Een
kwartje per seconde.

" Hub Terheggen: ook in Limburg vaak onderweg op zoek
naar nieuw talent voor de internationale uitzendingenvan
RTL.

'Fair Fad' in
Casino Trebeek

BRUNSSUM -De oude stijl
jazzclub Zuid-Limburg
houdt zaterdag 30 decem-
ber vanaf 21.00 uur in het
Casino Treebeek aan het
Treebeekplein 133 een
'jazzy-dansavond'.

Voor de muzikale klanken zorgt
het quintet 'Fair Fad' gefor-
meerd uit Pieter Pieterman (te-
norsax), Frank Mesbach (piano),
Michael Burger (bassist), Henk
van derKamp (drummer) en zan-
geres Annemiek Huetink. Fair
Fad brengt swing, jazz, main-
stream of Latin American. De
hoofdmoot van het repertoire is
geënt op classics en evergreens
uit de jaren dertig en vijftig.

Cinema TV
start in

Maastricht
MAASTRICHT - Op dinsdaf
januari zal in Maastricht def
ste uitzending plaatsvinden]
Cinema TV, een initiatiefvan!
giokabelLimburg. Cinema T|
een filmkanaal dat de kij kerf
mogelijkheid biedt om vanuil
huiskamereen speelfilm te rej
veren volgens het 'pay per \'A
principe. Cinema TV gaat 24]
per dag uitzenden op kanai
van het Maastrichtse kabell
Op 1 februari is Cinema TVj
te ontvangen op het kabelnet!
de gemeenten Heerlen en M
rade.

films
door Gemmo Wildenberg

RAINMAN
V.S. 1988. Regie: Barry Levin-
son. Met: Dustin Hoffman en
Torn Cruise. In: Wijngracht-
theater Kerkrade.
Humoristisch en ontroerend ver-
haal over de relatie tussen een
snelle sportwagenverkoper en
zijn autistische oudere broer.
Met vier Oscars, een Golden Glo-
be en de Gouden Beer van Ber-
lijn de meest gedecoreerde film
van 1988.

KLEINE VERA
Rusland 1988. Regie: Wassili
Pitsjoel. Met: Natalja Negoda,
Andrej Solokov, Joeri Nasarov
e.a. In: De Spiegel Heerlen en
Filmhuis Sittard.
Vera is een Russische tiener die
bij haar ouders inwoont in een
grauwe woonkazerne in een
troosteloze industriestad. De
verstandhouding met haar
ouders is slecht. Die twee geven
bepaald ook geen inspirerend
voorbeeld: vader is een wodka-
zuipende vrachtwagenchauffeur
en moeder verliest zich in de
meest banale en zinloze beuzela-
rijen. Vera, ondertussen, hangt
maar wat rond, zich overgevend
aan alcohol, seks en agressie.

BACK TO THE FUTURE 2/VS
1989
Regie: Robert Zemeckis. Met:
Michael J. Fox, Christopher
Lloyd e.a. In: H5Heerlen, Cine-
ma-PalaceMaastricht en Forum
Sittard.
Marty McFly en Doe Emmet
Brown ontdekken dat hun woon-
plaats Hill Valley in 1985 dras-
tisch in zijn nadeel veranderd is.
Ze zullen terug moeten in het
verleden om een en ander recht
te zetten.

ERIK T.HE VIKING/ENG. 1989
Regie: Terry Jones. Met: Tim
Robbins, Terry Jones, Eartha
Kitt, Mickey Rooney, John
Cleese e.a. In: H5Heerlen.
Een stoere saga over een Viking
die er geen 10l meer in heeft om
te roven en plunderen. Van het-
zelfde team dat verantwoordelijk
was voor 'The life of Brian', 'The
Holy Grail', 'The meaning of life'
enz. Monty Python, dus!

ROMUALD AND JULIETTE/F-
-RANKR. 1989
Regie: Coline Serreau. Met: Fir-
mine Richard, Daniel Auteuil
e.a. In: Maxim Heerlen.
De president-directeur van een
Parijse zuivel-multinational gaat
na een paar strategische fouten
zijn ondergang tegemoet. Er
wordt een klassiek Romeins
complot tegen hem opgezet. De
(zwarte) schoonmaakster Juliet-
te uit zijn fabriek heeft zo haar
eigen ideeën over de oplossing
van de problemen, en bij haar
kan Romuald onderduiken en
werken aan zijn terugkeer.

THE UNBEARABLE LIGHT-
NESS OF BEING/VS 1987
Regie: Philip Kaufman. Met:
Daniel Day Lewis, Juliette Bi-
noche, Lena Olin, Derek de Lint
e.a. In: Lumière Maastricht.
Verfilming van Milan Kundera's
schitterende roman over de

moeizame liefde van Tereza JTomas, tegen de achtergroj
van de Russische inval in Pra*
waarmee de 'Praagse Lente' *der de voet gelopen werd,

BURNING BEDS/DUITSL. Ij
Regie: Pia Frankenberg. W'
Pia Frankenberg, lan Dury -
In: Lumière Maastricht.
Relatiekomedie over twee m'
sen die genoodzaakt zijn bij'
kaar in te trekken vanwege 'krappe woningmarkt. Autom"
teur Gina en de Engelse dn*Jmer Harry houden er allet*'
wel héél eigenaardige gew"0'
ten op na.

THEO EN THEA EN DE Ojj
MASKERING VAN HET Tl
NENKAASIMPERIUM
Nederland 1989. Regie: M'
Theo en Thea, Adèle Bloem*
daal, Marco Bakker e.a. In: >
Heerlen, Cinema-Palace M*"
tricht en Royaline Roermond.
Theo en Thea, wereldberoemd
heel Nederland, willen een ''maken over Sneeuwwitje efl
zeven dwergen, maar er gaat
alles mis. Naast dit filmavond
beleven ze nog een ande:
spannend avontuur.

J
GHOSTBUSTERS 2
V.S. 1989. Regie: Harold BecKl
Met: Bill Murray, Dan Aykro>fSigourney Weaver e.a. In: R-\
li Heerlen, Mabi Maastricht
Roxy Geleen.
Op de drempel van een nie j
jaar redden de Ghostbusters
baby van Sigourney Weaver "Jde handen van een wrede ge^
die de kleine nodig heeft om
een neiuw lichaam op aarde 1
rug te komen.

THE ABYSS j
V.S. 1989. Regie: James Caj^
ron. Met: Ed Harris, Mary Eh*|
beth Mastrantonio e.a. In: K°\, |)
Heerlen, Mabi Maastricht
Forum Sittard
Science-fiction over een ond
zees booreiland dat bij een 'JJkaan in een diepe spelonk if ~J
zeebodem verdwijnt. In die sP ■lonk bevindt zich iets zeer m>
terieus!

I,
tr
KINDERFILMS:

OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen en Cinema'
Palace Maastricht.

WHO FRAMED ROGË*
RABBIT
In: Mabi Maastricht.

WILDE ZWANEN
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht.

MIJN VADER WOONT *■*RIO .
In: Kinderfllmhuis Zoem
Maastricht.

KUNST EN VLIEGWERK
In: Wijngrachttheater Kei*'
rade.

mmmmmmmmmm**********m****************m******^

Vanavond eenmalig concert in Geleen

Zinatra te gast bij
Countdown-TV

Van onze verslaggever

GELEEN - De Geleense
hardrock- annex happy me-
tal-formatie Zinatr^ zet haar
inmiddels solide ogende tele-
visie-reputatie ook aan het be-
ginvan het nieuwe jaaronver-
droten voort. Komende
woensdag is de oer-Limburg-
se groep, die het bijna voor-
bije jaar ook internationaal
aardig is doorgebroken en
momenteel de laatste hand
legt aan'haar tweede studio-
album, te gast in Veronica's
Countdown.

In het popprogramma voelt
Countdown-presentator Jas-
per Faber het jeugdigeviertal
onder aanvoering van zanger
Joss Mennen aan de tand over

Zinatra's recente successen
en turbulente belevenissen in
onder meer Zuid Amerika en
het Verre Oosten. Ook de
nieuwe CD, die het voorjaar

het licht zal zien, en de gro° ' I
se plannen van de band vo°
de jaren negentig staan op f a
bers vragenlijstje.'

Overigens is Zinatra - na rU
een jaar- ook weer eens in. " \
vende lijve in deze contreie
te zien. Vanavavond geeft o
groep in de Geleense Hane
hofeen bijna twee uur duren
concert met in het voorpr
gramma twee beloftevolle' 1"

gionale amateurbands, te
ten ATV en Icy Red. De gro1*
zaal in deHanenhof gaat opel
om 19.30 uur.

J
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Hl DE VERKEERSVEILIGE
AUTOTELEFOON
Dus standaard hands-free
va. 90,- p.m. (excl. BTW) I

"~^ Autoservice

ft HALECOB.V
B^ Daelderweg 27, Nuth -

tel 045-242192
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Nieuwe partij in Brunssum
1

BRUNSSUM - Brunssum is een
politieke partij rijker. De Bruns-
sumse Christen Democraten
werpen zich in de strijd voor de
gemeenteraadsverkiezingen van
1990. De nieuwepartij bestaat uit
een aantal mensen die teleurge-
steld zijn in de gang van zake bij
de CDA-afdeling Brunssum.
Lijsttrekker van de nieuwe partij
is Ben de Hoop. Ook Koos Kroc-
ké, die na de samenstelling van
de lijst van het CDA vóór de ge-
meenteraadsverkiezingen ver-
ontwaardigd deze partij de rug
toekeerde, steunt het initiatiefen
komt op de kieslijst te staan.

Volgens Krocké is de nieuwe
partij tot stand gekomen uit on-
vrede met de gang van zaken
binnen het Brunssumse CDA.
Volgens hem is een aantal
CDA'ers op een zeer botte ma-
nier aan de kant geschoven. Deze
hebben nu de nieuwe partij op-
gericht. Krocké noemt zichzelf
nu partij-ideoloog van de nieuwe
groepering.
„Met een aantal andere mensen
ben ik nu bezig een partijpro-
gramma in elkaar te timmeren.
Nadat het programma klaar is,
zal de definitieve kandidatenlijst
bekend worden gemaakt."

Van onze correspondent

20.000ste
bezoeker

mijnmuseum

Jongeren moeten oudejaarsrommel opruimen

Alternatieve straf
'vuurwerkvandalen'

LANDGRAAF - Jongeren die
buiten de toegestane tijden be-
trapt worden op het bezit van
vuurwerk, zullen na nieuwjaar
voor straf mee moeten helpen met
het opruimen van rommel die na
de oudejaarsnacht is achtergeble-
ven. Deze alternatieve straf maakt
deel uit van het vuurwerkproject
van het Bureau HALT in Ooste-
lijk Zuidlimburg.

In het algemeen mag zaterdag van 8
tot 20 uur en zondag vanaf 8 uur tot
in de nieuwjaarsnacht tot 2 uur
vuurwerk gekocht, vervoerd en af-
geschoten worden. De gemeenten
Nuth en Kerkrade houden er een
iets andere regeling op na. Op het
moment dat de jongeren betrapt
worden met vuurwerk, terwijl dat
eigenlijk niet is toegestaan, krijgen
zij van de politie een folder uitge-
reikt. Hierin staat een tijdstip ver-
meld waarop zij zich op het gemeen-
tehuis moeten melden.
In een gesprek worden zij dan ge-
wezen op de gevaren van vuurwerk.
Wanneer de ouders ermee instem-
men, wordt hen een dag aangewe-
zen waarop zij de gemeentelijke
dienst moeten helpen bij het oprui-
men van de rommel. Dit vuurwerk-
project is een van de activiteiten van
het Bureau HALT (Het ALTerna-
tief), dat begin dit jaar is opgezet
door de regio Oostelijk Zuid-Lim-
burg, met als doel het vandalisme in
deze regio te verminderen.

Straf

Zo tegen het eindevan 1989 brengt hetLimburgs Dagblad een
serie verhalen over mensen en gebeurtenissen die in het nu
bijna afgelopen jaar dekrant hebben gehaald.
En dat onder de noemer 'Nog even '89. Vandaag twee verha-
len: de ontwikkelingen bij de politie, toegelicht door burge-
meester Coenders van Landgraaf op deze pagina en 'het ein-
deloze gevecht van twee Zeswegenaren' op pagina 16.

' Morgen wordt 'Nog Even '89' afgesloten met vier bijdragen:
Walter Uitterhoeve, stille sjouwer in Voerendaal; 1989 een
jaarvol criminaliteit, wethouder JanBonten van Landgraaf
houdt van popmuziek en een terugblik van Dr Joep, de enige
Kerkradenaar die tijdens het Wereld Muziek Concours het
hoofd koel hield.

door wim dragstra

Kwart miljoen
bezoekers voor
'In de Bende'

LANDGRAAF - Praten met bur-
gemeester Hans Coenders (60
jaar) van Landgraaf over de poli-
tie betekent niet een vrijblijvend
babbeltje maken. Daarvoor weet
hij te veel van 'de politie' af en
vindt hij het onderwerp veel te be-
langrijk. Het gaat ook niet om de
.meningvan Coenders zelf. „Die is
nietinteressant," zegt hij. Nee, het
gaat om 'de zaak', om de ontwik-
kelingen bij de politie in zijn alge-
meenheid en die in de Oostelijke
Mijnstreek in het bijzonder, niet
om een particuliere visie van een
ofandere burgemeester.

Het bijzonderevan ditproject is vol-
gens coördinatrice Jeanine Wouters
dat in overleg met de officier van
justitie is afgesproken dat alle jon-
geren een standaardstraf krijgen.
Normaal gesproken vindt er een zes
tot acht weken durende procedure
plaats, waarin bekeken wordt wat
de beste straf voor de betreffende
jongere is. Voordeel voor de jongere
is dat hij na deelneming aan het
HALT-project niet in de archieven
van de politie belandt, en dus geen
strafblad oploopt. „We werken in dit
specifieke geval met een versnelde
procedure," zo legt Jeanine Wouters
uit, „maar onze doelgroep blijft on-
veranderd: jongeren tussen 12 en 18
jaar die zich schuldig gemaakt heb-
ben aan kleine criminaliteiten door
de politie naar ons verwezen wor-
den om in aanmerking te komen
voor een alternatieve straf. Het
moet dan wel hun eerste aanraking
met de politie zijn, ze moeten be-
kennen dat ze het feit gepleegd heb-
ben en bovendien mag de schade
niet groter zijn dan vijftienhonderd
gulden per persoon."

Burgemeester Coenders over het politieschap voor de regio

'Het wordt tijd dat
er iets gaat gebeuren'

LANDGRAAF - Zwembad 'In de
Bende' in Landgraaf heeft gisteren
de 250.0005te bezoeker mogen be-
groeten. De Hoensbroekse Bep .Pe-
ters was de gelukkige. Ze kreeg een
50-badenkaart. Wethouder Thei
Middeldorp was aanwezig om de
kwart-miljoenste bezoeker in de
bloemetjes te zetten.

De directie van het zwembad ver-
klaart het hoge bezoekersaantal
door toename van het recreatieve,
maar ook door groepszwemmen
met name het 'meer bewegen voor
ouderen' het hartpatiëntenzwem-
men, peuterles, Moonlightzwem-
men etc.

Sinds de gemeentelijke herindeling
is Coenders burgemeester van de
nieuw gevormde gemeente Land-
graaf. Zijn vader was ooit burge-
meester van Sittard, hij studeerde
aan het bisschoppelijk college te
Weert en de socialeacademie in Sit-
tard. Na zijn studie werd hij ge-
meenteambtenaar in Susteren en
Nijmegen en vervolgens van 1956
tot 1963 in Schaesberg, één van de
drie plaatsen die per 1 januari 1982
de nieuwe gemeente Landgraaf
vormden. Hij was burgemeester te
Urmond en Stem voordat hij naar
Landgraaf kwam.

In het kader van de intergemeente-
lijke samenwerking in de regio
Oostelijk Zuid-Limburg heeft Hans

# Burgemeester Hans Coenders, coördinatorvan het nieuw te
vormen politieschap in Oostelijk Zuid-Limburg.

Foto: DRIES LINSSEN

Coenders de politie onder zijn hoe-
de. Hij is dan ook de aangewezen
man om een opmerkelijk nieuwsfeit
uit 1989 toe te lichten, namelijk de
vorming van een politieschap. Heer-
len, Kerkrade, Brunssum en Land-
graaf gaan een samenwerkingsver-
band opzetten tussen de vier ge-
meentepolitiekorpsen. Er moet uit-
eindelijk één regionale politie ko-
men, met basistaken die in de vier
verschillende gemeenten uitge-
voerd worden, en een regionaal ge-
deelte waar specialismen (zoals bij-

voorbeeld de recherche) onderge-
bracht kunnen worden.

„Er is veel kritiek op het functione-
ren van de politie. Er verandert ook
veel de laatste tijd en steeds meer
mensen houden zich bezig met het
politieapparaat. Er bestaat zorg bij
veel mensen, ook op bestuurlijk ni-
veau. Dat heeft ertoe geleid, dat er
in toenemende mate wordt nage-
dacht over hoe het nu verder moet.
Niet alleen door de regering, maar

ook door de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, de politieorga-
nisaties, etc."

Het was amper bekend dat de vier
politiekorpsen in Oostelijk Zuid-
Limburg wilden gaan samenwer-
king of het regeerakkoord van kabi-
net Lubbers 111 werd bekend. Daar-
uit bleek, dat de kijk op de politie-
zorg bij regering en gemeenten in
Nederland niet gelijk is. „Het is dui-
delijk dat Justitie greep wil houden
op het politieapparaat. Dat proefje
uit het regeerakkoord waarin staat
dat er politiekorpsen moeten ko-
men op grond van de indeling in ar-
rondissementen, terwijl de Vereni-
ging van Nederlandse gemeenten
juist sub-regionale politiekorpsen
wil, meer gebonden aan de locale
overheid dus. Er is daar momenteel
veel landelijk overleg over. Ik ver-
wacht dat in februari/maart volgend
jaarmeer duidelijkheid ontstaat als
in de Tweede Kamer de begroting
van Binnenlandse Zaken aan de
orde komt. Maar hoe dan ook, er
moet komend jaar iets gebeuren,
wij gaan in ieder geval door met het
oprichten van een politieschap, dat
mag duidelijk zijn."

Wat gaan de inwoners van Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf en Brunssum
merken van de nieuwe politieorga-
nisatie?
„In het begin nog niet veel. Het ko-
mend jaar is bedoeld voor onder-
zoek en voorbereiding, pas in 1991
moet de samenwerking daadwerke-
lijk van start gaan. De basispolitie-
zorg in de gemeenten blijft, daar-
naast komt er een samenwerkings-
verband met specifieke taken die
voor alle korpsen van belang zijn:
het personeelsbeleid, inkoop, on-
derhoud van de auto's, één meldka-
mer. Op die manier kan er effectie-
ver gewerkt worden. 'Door deze
schaalvergroting kunnen de proble-
men worden opgelost. Er kan dan
effectiever gewerkt worden om de
criminaliteit te bestrijden en aan de
andere kant blijft er ook tijd en gele-
genheid om op straat te zijn, om de
orde te handhaven om als verleng-
stuk te werken van het locale be-
stuur, want ook dat vind ik een be-
langrijke taak van de politie."

Sterkte
In een studie van het Politiestudie-
centrum over de toekomst van de

politie staat, dat korpsen minimaal
500 man moeten hebben. Als in de
regio de vier gemeentelijke korpsen
worden samengeteld, dat komt men
nu tot 471 manschappen voor een
gebied waar 220.000 mensen wonen.
Na de uitbreiding in sterkte wordt
dat 530 in totaal in 1992. „Maar een
stad als Utrecht bijvoorbeeld waar
229.700 mensen wonen, daar zijn
933 manschappen voorhanden.
Eindhoven een stad met 191.000 in-
woners heeft al 587 politieman-
schappen. Dat is allemaal zeer afwij-
kend. Alleen vanwege het feit dat
we vier korpsen hebben in dit ge-
bied, worden we gekort. Daar willen
we wat aan doen, wevragen dan ook
of de regering ons gebied wil zien
als één stedelijk gebied."

Bang
Van hoog tot laag zijn we het erover
eens dat er iets moet gebeuren bij de
politie, dat er nieuwe taakstelling
moetkomen, dat er meer faciliteiten
moeten komen, dat de politiezorg
aan verbetering toe is. Maar nie-
mand begrijpt dat een verschil van
inzicht tussen de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken
oorzaak is van het stagneren van de
verbetering van de politiezorg. „Het
dualistische systeem dat we in Ne-
derland hebben, dat én Jusitie zeg-
genschap heeft én de locale be-
stuurders vind ik goed. Er moeten
alleen betere afspraken gemaakt
worden, zodat er beter gewerkt kan
worden. Ik proef de angst bij Justi-
tie dat de grip op het politieapparaat
minder wordt. Dat wil men voorko-
men, de wetshandhaving staat voor
Justitie bovenaan en men is be-
vreesd voor te veel invloed van de
localepolitici op het politieapparaat
aangezien men de politiek als een
onbetrouwbaar iets ervaart. Met
name nu een gekozenburgemeester
weer bespreekbaar is geworden, is
justitie erg huiverig voor de vor-
ming van grotere politiekorpsen die
een sterke binding hebben met de
locale overheid."

Ondanks de interessante 'stammen-
oorlog' die woedt tussen de hoog-
hartige distantie van Justitieen de
volkse invloeden van Binnenlandse
Zaken, gaat de regio Oostelijk Zuid-
Limburg aan de slag om de politie-
zorg in dit gebied te verbeteren.
„Het wordt hoog trjd, dus we moe-
ten wel" zegt Coenders.

m
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uisstil. tegenstelling tot bijvoor-
de radio en televisie in

!* borden er in nieuwsuit-
'}nQen en mededelingen op
'derlandse radio en televi-
""oit grapjes gemaakt, al-
' niet bewust. De nieuwsle-
jfntmet accentloze stem en
*r emoties zijn boodschap
'^gen, zo lijkt de opdracht, '"■ VVant nieuws en algeme-

zijn een zeer
zaak, nietwaar! Het

'-o.n extra op als heel inci-
jt en per ongeluk iemand

i f* toon' valt. Wij plegen

' eens de mededelingen
Utand- en tuinbouw op ra-
-1 ?ven voor een uur te aan-
wr- Niet zozeer omdat wij be-

stellen in de hoeveelheid
maar wel, weerbericht en de weer-*'ehten fan de verschillen-, in Nederland.

f,^eek meldde de nieuwsle-, e( nuchter en zonder, den-
(^e, met de ogen te knippe-rt het in De Bilt die mid-
W/ beioolkt was, 4 graden
I Maar toen werd heti?daad even 'muisstil' in de
t Zonder ook maar ietse«n lachje te produceren
I J^de de nieuwslezerzich enjj^ten: '....pardon, windstil.
Ijkn wij dat er eindelijkeen
ffiraak had plaats gevon-l,rt de richting van de hu-
-2'"iaar helaas.

Vafels
iP"leesten onzer bestellen de
Iff* tegeniooordig gewoon
B* bakker. En dat zelfs niet
wÊI in de dagenrond nieuw-B maar het hele jaar door
L^ er zin in hebben. Toch
J) dat maar half zoveel ple-
I.'ui en dan kom jelangs een
l'^aarin blijkens de heel bij-
(Tere baklucht nog zelf wa-

B.lleba)cfcen worden. Herin-ï1* zich nog de tijd dat moe-
jjton het fornuis stond en

I l *-ng het beslag in het hete
l -iet lopen om al naarge-

I * de smaak dunne knappe-
I iV dikke luchtige 'waffele'
I £ken?F1de geur al was een feest,
(T}"* voor de kinderen. Voor
m^r weten we het zo zeker
*"ieer. En de eerste probeer-
its"iaakten natuurlijk hetlTf7'ste. Toegegeven, de bak-
Pi, e/£ ook wel lekkere wafels.
■£ de romantiek van het
y*t is verdwenen.

oekï Ir>-I £ Jarenlang geen voet meer

' ■ .bibliotheek te hebben ge-
C l"9 hij gisteren toch maar

■> ee?is naar het 'paradijs■ n boeken. Na een enorme

'■ \ 'angs al die vreemde rek-
L*°cht hij zeer zorgvuldig
il boeken uit, waarvan de
l jtem wel wat zeiden. Een-
k .thuis ontdekte hij dat hij, inste één goede keuze had
jj*afct, trant het tweede boek
}li had meegenomen prijkte
|,els in zijn eigen boeken-
{. Zoiets kan natuurlijk ge-
ie*', toant wie weet er nou

Precies toelke boeken hij al-
gelezen heeft?

ust
föen Kerst en Nieuwjaar
Jeen weldadigerust in ons
iJe- Vooral als er ook nog

geluiddempende mist bij
Ij- dan lijkt het helemaal of
k ets meer om ons heen ge-

De scholen zijn dicht, de
Lren, veel bedrijven, ach...

toerkt men nog. Zelfs bij
C'-itie zijn hele afdelingen
j,■ Het is alsof eenieder van
'«genheid gebruikt maakt,

l°P ademte komen. Even de
i^-t-en te sparen om straks

* een jaartal met allerhan-lk*9ens begint, met nieuwe
fc^e van start te kunnen

Kou
i.

de dagen gaan lengen,
V e winter strengen. Datt^1 dieven ook, want in
tyjen werd deze week in een
ta nagenoeg de hele voor-
as °-°-n jeansbroeken, truien,
ii9 e"iden en verdere kle-
\i}"ti-kken geroofd uit een
\" aan de Stationsstraat.
\ h^en e c*at 9eaaan heb-
\ypen er in ieder geval de

tijd warmpjes bij.

" RotterdammerKarel Haga, de 20.000ste bezoeker van het Mijnmuseum in 1989, even in de pijler. Foto: christahalbesma
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KERKRADE - Een weekje op va-
kantie in het Belgische Rekem om
in de beide Limburgen een aantal
musea te bezoeken. Maar een kijkje
in het vijftien jaar oude Mijnmu-
seum te Rolduc haddenKarel Haga
en zijn vriendin Ina Mouris echter
niet gepland. Toch werd de Rotter-
dammer gistermorgen om half
twaalf door directeur Jan Finger
verwelkomd als de 20.000ste bezoe-
ker van het Kerkraadse museum in
1989.

„Op het programma stond eigenlijk
het Geologisch Museum in Heerlen,
maar bij aankomst bleek dat de
deur gesloten was. Toen viel de keu-
ze op het Mijnmuseum. Puur toeval
dus", zegt Karel Haga.

Ir. Trommelen, voorzitter van de
Stichting Mijnmuseum, overhan-
digde de 20.000ste bezoeker een mu-
seum-jaarkaart en Ina Mouris
mocht uit handen van de heer Fin-
ger een bos bloemen in ontvangst
nemen. „De bedoeling was in alle
rust een aantal leuke dingen in het
museum te gaan bekijken. Maar dat
is er helaas niet van gekomen. Wat
een verrassing!"

nog even '89
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Na een kortstondig ziekbed, ons achterlatend met
een gevoel van dankbaarheid, is in de gezegende
leeftijd van 88 jaarvan ons heengegaan, mijn dier-
bare man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Peter Renier
Ophelders

Begiftigd met de eremedaille verbonden aan de
orde van Oranje Nassau in goud.

echtgenoot van

Helena Maria Janssen
Hij overleed in het De Weverziekenhuis te Heerlen,
voorzien van het h. sacramenten der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: H.M. Ophelders-Janssen
Heerlen. W.P. Ophelders

P.A.E. Ophelders-Huntjens
Roermond: M.H. Ophelders

P.M.J. Ophelders-Haemers
Parijs: E.C.H. Ophelders

Heerlen: C.MJ. Ophelders
E.W.A. Simons
En al zijn kleinkinderen
Familie Ophelders
Familie Janssen

Heerlen, 27 december 1989
HuizeDouvenrade
Corr. adres: Bongaertslaan 41, 6416 EX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 december a.s. om 16.00uur in de de-
kenale kerk van de H. Pancratius te Heerlen, waar-
na aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondmis van hedenavond, vrijdag 29
december om 18.30uur in dekapel van HuizeDou-
venrade.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, onze lievemoeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Thecla Josepha
Dautzenberg

weduwe van

Leonard Hubert Robroek
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Hoogland: M.E.L. Honings-Robroek
G.M. Honings

Schaesberg: W.E. Robroek-van der Linden
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Dautzenberg
Familie Robroek

Schaesberg, 27 december 1989
Corr.adres: Unostraat 19, 6372 BH Landgraaf

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 december a.s. om 14.00 uur in de de-
kenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed mede tot intentie van onze dier-
bare overledene heden vrijdag 29 december om
18.45 uur, aansluitend avondmis in voornoemde
dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Blij waren wij met de geboorte van

Stef
doch na acht dagen heeft hij zijn strijd opgegeven.

Wim Wessels
Henna Wessels-Wind
Marije

6164 BH Geleen, 27 december 1989
Loren tzstraat 14
Wij nemen afscheid met een gebedsdienst in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen, op zaterdag 30
december om 10.00 uur.

t
Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen
die wij aan hem bewaren, geven wij u kennis van
het toch nogvrij plotselinge heengaan van mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader en broer

Johannes Marinus
de Kleyn

echtgenoot van

Netty Zamljen
weduwnaar van

Antoinette Bartels
Heerlen: Netty de Kleyn-Zamljen
Heerlen: Carla de Kleyn

Roermond: Ton de Kleyn
Rita Hermans
Familie deKleyn

27 december 1989
Carboonstraat 55, 6412 PB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 30 december a.s. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Martelaren van Gorcum aan de
Sittarderweg - Heerlen, waarna aansluitend begra-
fenis op de algemene begraafplaats aan de Tonger-
seweg te Maastricht.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter
in de kerk vanaf 13.40 uur.
Avondmis, vrijdag 29 december om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Jan is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 - 17.00uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg,
waarmee zij ons gedurende haar leven steeds heeft
omringd, delen wij u mede, dat heden van ons is
heengegaan, op de leeftijd van 72 jaar, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma en tante

Elisabeth Emalia
Irene Meijerink

weduwe van

Hein Vernhout
In dankbare herinnering:

Nieuwstadt: H.J.B. Vernhout
I.A. Diefenbach

Sittard: F.W.G. Vernhout
A.E.L.M. Veruhout-Snellaert
Rob en Hans

Heerlen, 28 december 1989
Corr.adres: Sleedoornstraat 19
6118 GH Nieuwstadt.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 30 december a.s. om 9.30 uur in het cremato-
rium Imstenraderweg 10 te Heerlen.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd. Er
vertrekt een bus vanaf het adres Cookstraat 201
Heerlen om 9.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Dankbaar voor de liefde en zorg die hij ons gedu-
rende vele jaren heeft gegeven, delen wij u mede,
dat heden na een kortstondige ziekte van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 85 jaar, onze dierbare
broer, zwager, oom, oudoom en neef, de heer

Paul Hanssen
Wij zijn dankbaar dat hij zo langbij ons is geweest.

De diepbedroefde familie:
Spekholzerheide: G. Hanssen-Römgens

en kinderen
Vaals: J. Hanssen

Kreutzrath (D): P. Hanssen en kinderen
Wahlwiller: Kinderen Pelzer-Hanssen

Heer: Kinderen Steijns-Hanssen

Wahlwiller, 27 december 1989
Corr.-adres: C. Pelzer,
Hoebigerweg 27, 6287 AR Eys
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 30 decemberom
11.00 uur in de H. Cunibertuskerk te Wahlwiller.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt er voor zijn ziele-
rust een h. mis opgedragen in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel Sjalom,
Hilleshagerweg, Mechelen.
Bezoekuren van 11.00-12.00 uur en van 17.00-19.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, geven wij u kennis, dat na een
moedig en waardig gedragen lijden van ons is
heengegaan,voorzien van de h. sakramenten, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Tiny Colaris-Marell
weduwevan

Serve Colaris
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Leny en Sjef
Peters-Colaris
Familie Marell
Familie Colaris

Wijnandsrade, 24 december 1989
Deckersstraat 15
Corr.adres: Jan Maenenstraat 29,
6363 AG Wijnandsrade
Overeenkomstig de wens van de overledene heeft
de crematieplechtigheid in familiekring plaatsge-
vonden.

Met droefheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons lid, de heer

Jan Johannes
Dooper

Zijn inzet en trouw zullen steeds in onze her-
innering blijven voortleven.

Woningvereniging
Spekholzerheide
Leden,
Bestuur,
Direktie en medewerkers

December 1989

Met leedwezen vernamen wij het overlijden
van onze collega

L.J.P. Bosma
medewerker van onze maatschap.

Moret & Limperg

Met leedwezen vernamen wij het overlijden van
ons lid

Louis Janssen
In hem verliezen wij een goede sportvriend maar
bovenal een fijn mens.
Wij wensen defamilie alle sterkte ditverlies te dragen.

Bestuur en leden
biljartvereniging Klimmen

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moes-
ten nemen van mijn lieve man, onze vader en
opa

Sjef (Jozef) Bekkers
Nog steeds is het moeilijk voor ons de leegte
die hij achterliet te aanvaarden.

Mevr. D. Bekkers-Huisinga
Kinderen en kleinkinderen

De eerste jaardienst zal worden gehouden
zondag 31 decemberom 19.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouwvan deBerg Carmel
te Leenhof.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefdeen zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, delenwij u mede dat heden geheelon-
verwacht van ons is heengegaan, voorzien van de h. sakramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Tonia
van der Muuren-Verwijmeren

echtgenote van

Toon van der Muuren
op de leeftijd van 73 jaar.

In dankbare herinnering:
Anton van der Muuren
José en Eeg
Wilma en Hub
Sandra, Wendy
Ton en Marian
Nicole, Anja
Jos
René en Elke
Sandy, Wesley
Roos en Wiel
Danny
Familie Verwijmeren
Familie van der Muuren

27 december 1989
Mgr. Hanssenlaan 55, 6433 BJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 30 decem-
ber om 15.00uur in deChristus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd
door de crematie te Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in dekerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Heden vrijdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in een derrouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen heden vrijdag van
14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij in haar
toegewijde levenvoor ons heeft betekend en gedaan, ge-___ ven wij kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,
mijn inniggeliefde moeder, onze zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Gerda Maessen
echtgenote van

Jan Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 63 jaar, na een moedige
strijd tegen haar krachtenslopende ziekte.

Berg a/d Maas: Jan Janssen
Papenhoven: Lilian en Ron

Familie Maessen, Familie Janssen
6129 CB Berg a/d Maas, 28 december 1989
Raadhuisstraat 83

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis zal plaatsvinden
opzaterdag 30 december om 10.30uur in de St.-Martinuskerk te Urmond.
Heden, vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake gehouden voor
de dierbare overledene in voornoemde kerk.
Gerda ligt opgebaard Hoppenhofjeslaan 18, Papenhoven, bij haar dochter
Lilian.
Gelegeneheid tot afscheidnemen heden vrijdag tot 18.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving beschouwd wordt.

tHubertina Jeuken, oud 62 jaar, echtgenote van Johannes Claesse
6213 HP Wolder-Maastricht, Willem Prickstraat 11. De uitvaartdie

zal gehouden worden op zaterdag 30 december om 11.00 uur in de pal
chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Wolder-Maastricht. Er is ge
condoleren.

tMarieke Lathouwers, oud 78 jaar. Maastricht, Bosscherweg 171.
Corr.adres: Homestraat 24, 6224 TE Maastricht. De uitvaartdienst

plaatshebben op zaterdag 30 december om 13.00 uur in de parochieW
van de H. Hubertus te Bosscherveld-Maastricht. Er is geen condoleren

tCeline Palmen, oud 70 jaar, echtgenote van Pieter Ummels. Ma
tricht, Mondragonstraat 18. Corr.adres: Falconetruwe 12, 6218 '

Maastricht. De uitvaartdienst is heden vrijdag 29 december om 11.30"
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Wittevrou\v<
veld, Maastricht. Er is geen condoleren.

tGiel Jacobs, oud 82 jaar, echtgenoot van wijlen Leonie Neliss*
Meerssen, Raar 30. Corr.adres: Burg. Murisstraat 22, 6231 GK Mee>

sen. De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 30 december«
10.30uur in deBasiliek van het H. Sacramentte Meerssen. Er is geen co
doleren.

tElizaLemaire, oud 75 jaar, echtgenote van Petrus van Eijsden. 6218^
Maastricht, Nutsverzorgingshuis Malberg, Reinaartsingel 70, kar»

022. Eucharistieviering in de parochiekerk van de Vier Evangelisten
Malberg op zaterdag 30 december om 9.30 uur. Er is geen condoleren-

tJan Nafzger, oud 75 jaar, echtgenoot van Maria van Heusden. Ma*
tricht. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgev»

den.

tJo Dautzenberg, oud 77 jaar, echtgenoot van Henriette Houdret. 62
JA Maastricht, Witmakersstraat 25C. De uitvaartdienst zal worden l

houden zaterdag 30 december om 11.00 uur in de basiliekvan O.L.Vroü
Sterre der Zee te Maastricht. Samenkomst in de basiliekom 10.30uur,1
waar gelegenheid is tot condoleren.

t Maria Berendschot, oud 87 jaar, geboren Mesters, weduwe van Jo*
phus Berendschot. 6212 BG Maastricht, St.-Monulphusweg 3. De Ui

vaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 30 december om 11.00 uur in*
parochiekerk St.-Pieter Beneden. Gelegenheid tot condoleren in de ke»
vanaf 10.45 uur.

t Michael Freij, 70 jaar, echtgenootvan Annie van Uden, Kasteelhof"
6075 GC Herkenbosch. De plechtige uitvaartdienst zal worden geh<"

den op zaterdag 30 december om 11.00 uur in dekerk van de H. SebasÖ
nus te Herkenbosch.

t Hubertus Mackendas, 88 jaar, Roermond. Corr. adres: Spoorlaan Nr
115, 6042 AA Roermond. Op verzoek van de overledene heeft debegfl

fenisplechtigheid in besloten familiekring plaatsgevonden.

tNolly van Thiel, echtgenote van Thieu Rubens, P. van Oppenstraat'
6042 AM Roermond. De

plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 30 december om 11"
uur in deparochiekerk van het H. Hart te Roermond.

t Helene Beursgens, 78 jaar, weduwe van Johannes Quicken, Minde'
broederssingel 373, Roermond. Corr.adres: W.J. Beursgens, Schuit6'

berg 25, 6041 JG Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden #
houden op zaterdag 30 decemberom 10.00uur in deH. Geestkerk te Ro"
mond.

tPiet Jeurissen, 50 jaar,huize St. JosephHeel. Corr.adres: Rozendaal^heide 32, 6065 EB Montfort. De plechtige uitvaartdienst zal worden $
houden op zaterdag 30 december om 14.00 uur in de kapel van huize "
Joseph te Heel.

t Joannes Geelen, 93 jaar, weduwnaar van Anna Breukers, Jacob^straat 2, 6013 RK Hunsel. De plechtige uitvaartdienst zal worden tf
houden op zaterdag 30 december om 14.00 uur in de parochiekerk van"H. Jacobus de Meerdere te Hunsel.

tMia Levels, 67 jaar, echtgenote van Huub Bremmers, Prinses Margri^
straat 4, 6071 EX Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal worden P

houden op zaterdag 30 december om 10.30 uur in de kerk van de H. La 1*
bertus te Swalmen.

i *^Z>.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Diep ontroerd door uw aanwezigheid, hartelijk
woord, bloemen of brief, die blijk gaven van intens
medeleven bij het overlijden en de crematie van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader en overgrootvader

Wiel Vondenhoff
danken wij u voor de betoonde steun en troost.

Mevr. L. Vondenhoff-Smeets
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlerheide, december 1989
Op zaterdag 6 januari 1990 om 19.00 uur zal de
plechtige zeswekendienst worden gehouden in de
Christus Koningkerk te Nieuw-Einde.

't Is niet meer,
zoals het was,
toen jullieer waren

Op zaterdag 30 december a.s. zal de jaardienst ge-
houden worden voor

Zef Mertens
en

Lenie Mertens-Cordewener
in de ChristusKoningkerk te Hoensbroek-Zuid om
19.00 uur.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze on-
vergetelijke zoon en broer

John Schuman
zal plaatshebben op zaterdag 30 december
om 19.00 uur in de H. Hartkerk te Overhoven-
Sittard.

Familie Schuman-Schumans

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

jgQCORSTENS-JBjT VERSCHUREN
{&**■ Helmond koopt
Zat. 30 dcc. mankanaries lichte
kleur 9 popjes alle kleuren 5 rode
& roodzalm man 15 pop 13 kneu-
& sijsbast 10 putterbast 25 pst.
glosters, witte & kuiven spec. prijs,
d.duiven 10 meeuwen 4 zebras 6
park 8 valken 20 witte etc 30rosei-
collis 15 pp. brengen. Heerlen 12-1
Emmastr. 7a Beek 2.30-3.30
Maastrichterln 7 2de afname: Sit-
tard 10-11 Putstr. 10 Terblyt 2-3 u
Rijksw. 46.

Die Molligen zu uns!
Einzelstücke m Bvflßfc
bereits stark yÊ m
reduziert!

SMODÉ
FÜR MOLLIGE

DAMENMODEN
Aachen " Blondelstraße 16

Dortmund ■ Bochum " Hagen - Soest

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen zelf te bedan-
ken voor het medeleven ondervonden tijdens zijn
ziekte, overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Jan Coenen
willen wij langs deze weg hartelijk danken voor de
vele condoleances, h. missen, bloemen en uw aan-
wezigheid bij de laatste begeleiding.

Mevr. Coenen-Beckers
Kinderen en kleinkinderen

Valkenburg a/d Geul,
Hekerbeekstraat 25
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 14 januari a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Valkenburg a/d Geul.

Opruiming van
grote en kleine restanten

Wand- en I
vloertegels

Wegens verhuizing kortingen van

20, 30 en 40%
Kelderplavuizen

21,5x21,5 cm voor

’ 1 3,— p.m 2

WONEN IN SITTARD
VOOR MAAR f525-* PER MAANj

In het Sittardse nieuwbouw-
plan Kempehof zijn nog enkele
fraaie en degelijke woningen te \
koop. Deze halfvrijstaande en A^%tussenwoningen, met een hoge ?..-''■ "ftg '-.■' '
rijksbijdrage, worden met zorg en :-, -:-- .^^J^JAw-t- '*--*" * k '£_
onder regelmatige controle jL :', jtFwZ 'WE?gebouwd. Ook aan de afwerking, *ÊÉ? "^ 4atfc^^Jto __*^>w 1\ .?jkv
o.m. met energiebesparende ■ -^y t^Êß^^^Éf^^^*^ \
maatregelen, wordt veel aandacht 4|jiXW^^M^^**- ■ '^FhpQtPPr. vi "'' *ji^^

De woningen hebben een & %Jë*3 .*:
aantrekkelijke indeling met o.m. s^ijpV "V, >';;>:vW' *"—*■ *—"jl"- n"""itLE i^rFeen woon-/eetkamer, open keuken, ' m '''^n^i'^fof^^ j^^' *T~wm\ —3 slaapkamers, badkamer met 'IjW^.-^' _* —^

douche en vaste wastafel, vaste
trap naar dezolder, berging. Zowel i >)
aan het exterieurals in het interieur ' M Anpk ( ——=—--^zijn variaties aangebracht, waar- CI7IT?(TÏVt ■/ tIV H(J/Q
door er een bijzonder levendig p l«i" I "V^IO
woonklimaat ontstaat. Koopprijs ■ Op het aw, ..
vanaf ’ 133.200,- v.o.n. Rijks- [iTÏHglll!ttg""'B ""Rossumstraat 13
bijdrage max. ’ 41.000 - totaal, „,, IILBafUMJ 29 decembe7v"'n?o°P Vrijda9
volgens premie-A-regeling. ■f■! 1*r-^"^*^l^^ open. 2"'4 uuf voor u

Een woning met een aantrek- Uw persoonlijke omstandigheden ■ . J
kelijke hypotheekaanbieding. En spelen een belangnjkerol bij de. le* " h mati koopoverwegwgen en de uiteinde-lage woonlasten l.p.V. nuurvemo- |jjte koopbeslissing. Die omstandig- inlichten door onze deskundigen.
gingen. ZOU het nog mooier heden zijnvoor iedereen weer Geheel vrijblijvend en zonder kosten
kunnen? anders.Laat u daarom gedetailleerd uiteraard.

*Afhankelijk van uw inkomen.

■_—i Afd. verkoop

HIrUIJTERS nv Bouwfonds ra j|
mjkatiardij onroarand goad-srtttrd m»a«ricl«haartan MQrlprlanHQP PlPmPPrïtPn €^*ZA
6131 AL sittard rijksweg zd 35-tel 04490-11611 IMCUCI 101IUoC UCIIICCIIICII Wa^f
né 18.00uur: dhr. Boon tel. 077-541945 **^A
dhr. Verheggen tel. 04490-28943 na 18.00 uur: >—'
dhr. Van Beek tel. 04746-2319 mevr. Maessen tel. 04498-55686
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Hij bekijkt wel of die verkoop
aan banden kan worden gelegd
door voor het bezit van zon boog
een vergunning van dé politie
verplicht te stellen.

Geen verbod
op verkoop
kruisbogen

De VVD in de Tweede Kamer
had de minister gevraagd iets te
doen aan de toenemende ver-
koop van vooral metalen kruis-
bogen. Dat zou kunnen door ze

dreigen". De verkoop in het alge-
meen is daarmee niet illegaal.

Een verbod op de verkoop van
metalen bogen is alleen mogelijk
door deze onder een speciaal ar-
tikel van de Wapenwet te bren-
gen. Maar de praktijk leert vol-
gens de minister dat handelaren
zich dan gaanrichten op het aan-
bieden van houtefi en kunststof-
modellen, die minstens zo ge-
vaarlijk zijn. Een algeheel ver-
bod zou boogschutters die het
wapen gebruiken als sportbeoe-
fening te veel duperen, meent
Hirsch Ballin.

onder de Wapenwet te brengen.
Slechts voor een enkel type boog
is dit nu al het geval, als zij „voor
geen ander doel zijn bestemd
dan om letsel toe te brengen of te

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
,527,5 tussen 8 en 12 uur.

Over vrouw en
zelfstandigheid
MAASTRICHT - De Werkgroep
Vrouw»Geloof en Leven houdt de
komende weken thema-avonden
over de zelfstandigheid van vrou-
wen in Maastricht, Venlo en Ven-
ray. De bijeenkomsten worden be-
gonnen met de vertoning van de
film 'De stilte rond Christine M."
van regisseuse Marleen Gorris. De
thema-avonden, die deel uitmaken
van het jaarprogramma 'Vrouw en
Gerechtigheid', zijn op 11 januari in
de Vincentiuszaal in Maastricht, op
15 januari in het Mgr Schrijnenhuis
in Venlo en op 18 januari in restau-
rant Het Kleine Verschil in Venray.

De avonden beginnen om 19.31) uur
De toegang is gratis. Meer informa-
tie: 04750-19048.

Vloeibaar
zwavel

ontsnapt

Bejaarde (82)
verongelukt

MAASTRICHT - De 82-jarige me-
vrouw J. Bollen uit Maastricht ü
gisteren om het leven gekomen toer
zij op de kruising Malbergsingel/Ta'
liënruwe/Reaalruwe in haar woon.plaats werd geschept door een wa-
gen die bestuurd werd door de 22-
-jarige Genkenaar G.R. De vrouw or
wie nog reanimatie werd toegepast
bezweek even later in het ziekere-huis aan haar verwondingen.

Van onze verslaggever

rlogsmuseum
Het ongeval gebeurde nadat een an
dere automobilist die vanuit de Ta-
liënruwe het kruispunt naderde d£
vrouw, die. hij aan de overkant zagstaan, gelegenheid had gegeven
over te steken. Toen zij dat deed
werd zij aangereden door de Belg.
die verklaarde de vrouw niet geziefj
te hebben. Hij kwam enkele tiental
len meter verder tot stilstand.

GELEEN - In de haven van DSM in
Stem wordt momenteel hard ge-
werkt aan het verwijderen van 30m3gestold zwavel. Het spul is daar
al afgelopen zaterdag uit een tank-
wagon ontsnapt. DSM heeft dit
voorval om niet nader genoemdere-
denen pas gisteren bekend ge-
maakt.

Van onze verslaggever
pIERS/HEERLEN- Bij de inval in een bunker in het Bel-he dorpje Aubin-Neufchateau (zie LD van gisteren) zijn
Rsdag, naar nu duidelijk is geworden, in totaal elfLimbur-
gearresteerd op verdenking van ultrè-rechtse activiteiten.
Saat om vier mannen en een meisje uit Kerkrade, een man
*n. vrouw uit Heerlen, twee inwoners van Landgraaf, een
'uit Wittem en een Roermondenaar. De leeftijd van de ver-een varieert van 17 tot 29 jaar.

Rijkswacht drong de bunker
*n pmdat diehet toneel zou zijn
een para-militair oefenkamp.

rond de bunker een para-militaire
oefening hielden. Volgens hen orga-
niseerden ze er slechts een 'kerst-
fuif.

[is de Rijkswacht zou er zijn
■toten en wapperden op de bun-
daggen van extreem-rechtse
dringen als De Nieuwe Orde
*t Front varf de Jeugd. In de

werd hasj gevonden. Het
'e. de vrouw en een van de
Nn zijn inmiddels weer op
'voeten gesteld.

Onder de arrestanten zijn drie van
de vier jongeren die de afgelopen
zomer de publiciteit haalden met
hun plan in Zuid-Limburg een oor-
logsmuseum op te richten. De vier-
de, Jos van Bijnen (23) uit Heerlen,
ontsprong de dans omdat hij op de
valreep besloot niet mee te gaan
naar België, maar de Kerstdagen in
Engeland door te brengen.f^dere acht zullen volgens het

in Verviers vandaag worden
geleid aan de officier van justi-

zal vermoedelijk verboden
lidmaatschap van een

'"ttiiütie en overtreding .van de
tyicawet ten laste worden ge-

herdachten ontkennen overi-
tti alle toonaarden dat zn in en

" De bivakplaats in hetfort Aubin-Neufchateau, waar deLimburgers werden aangehouden.

Foto: WIDDERSHOVEN

Van Bijnen is geschrokken door en
verontwaardigd over de aanhou-
ding van zijn vrienden. Met één van
hen had hij gisteren kortstondig te-
lefonisch contact. „De Rijkswacht
heeft de zaak behoorlijk opgeklopt.
Rechts-extremistische activiteiten,
hoe komen ze erbij? Mijn vrienden
en ik zijn alleen geïnteresseerd in de
Tweede Wereldoorlog en alles wat
daar mee te maken heeft. Daardoor
kwamen ze op het idee om eens een
keer Kerstmis te vieren in een bun-
ker. Gewoon voor de 101, veel lachen
en drinken, je kent het wel. Ik vond
het best wel jammer dat ik op het
laatste moment niet mee kon, maar
achteraf mag ik me gelukkig prij-
zen".

GS verdelen’50.000 over aantalprojecten
De zwavel wordt door DSM ge-
bruikt bij de fabricage van kunst-
mest en in vloeibare vorm bij een
temperatuur "van 140° Celsius doorderden bij het bedrijf aangevoerd.

Het is de vierde verkeersdode dit
jaar in Maastricht. Het vorig jaar
kwamen 12 personen om in het ver-
keer van de Limburgse hoofdstad.
Het jaar daarvóór waren er dat vijfv

Van onze verslaggever

fARD - In Sittard wordt een in-
ftionaal kenniscentrum over
ffpompen gevestigd. Met in-
At van 1 januari neemt het Heat
Pp Centre zijn intrek in het kan-
F van de Nederlandse maat-
PPpij voor energie en milieu
VEM). Op dit moment heeft het
"82 opgerichte HPC zijn hoofd--1 inKarlsruhe.

Sittard krijgt
ternationaal
nniscentrum De beschuldiging van de Rijks-

wacht dat er in en rond de bunker
zou zijn geschoten is volgens van
Van Bijnen pertinent onjuist. „De
groep had maar twee wapens bij
zich, waarvan er ook nog één nep
was. Wel hebben ze vuurwerk afge-
stoken, zogenaamde strijkers. Ik
denk dat de Rijkswacht door de
knallen is misleid". Van Bijnen
geeft wel toe dat er rechts-extremis-
tische vlaggen hebben gewapperd.

Hoe het spul uit de wagon heeft
kunnen ontsnappen, kan DSM nog
niet zeggen. Woordvoerder Arthur
Spierts gaf wel de verzekering dat
geen enkel moment gevaar heeft be-
staan voor deomgeving ofvoor ver-
ontreinigingvan de bodem. De zwa-
vel stolde direct na het vrijkomen in
de buitenlucht op het grindbed van
de spoorlijn. Van doordringen in de
bodem kan volgens Spierts, die
spreekt van 'een aanzienlijke hoe-
veelheid', geen sprake zijn geweest.

Volvo blijft
300-serie

makenSubsidie voor natuur,
milieu en landschap„Er waren twee jongeren bij die er

fascistische ideeën op nahouden,
maar voor zover ik weet zijn ze geen
lid van een of andere duistere orga-
nisatie. Best aardige knapen trou-
wens, maar ze hadden die vlaggen
natuurlijk beter thuis kunnen la-
ten".

BORN - Volvo is nog niet van plan
om de produktie van de 300-serie te
beëindigen. Het afgelopen jaar zijn
nog 60.000 auto's van dit type ver^
kocht, ondanks de komst van de
440-serie en (recent) de Volvo-460. -
Van deVolvo 440 zijn het afgelopen
jaar 57.000 exemplaren verkocht,
hoewel was gerekend op een vraag
van 90.000 auto's van dit type.
Volgens Volvo-president-directeur
Deleye is dat geen tegenvaller ge
zien de zware concurrentiemarkt
Deleye denkt dat pas aan een af-
bouw van de Volvo-300-serie ge-
dacht gaat worden als er minder dan
30.000 exemplaren per jaarvan wor-
den verkocht.

Gemeld
DSM heeft na het voorval geen cala-
miteitensignaal doen uitgaan omdat
dit volgens de dienstdoende veilig-
heidsfunctionarissen niet nodig
was. De lekkage is wel gemeld aan
de gemeente en de provincie. Het
verwijderen van de berg gestold
zwavel zal naar verwachting nog en-
kele dagen in beslag nemen.

ffigrijkste doelstelling van het
i'is het bevorderen van het ge-
■* van warmtepompen. Dat zijn
FSiebesparende en milieuvrien-
Pke toestellen die laagwaardige

in bijvoorbeeld buitenlucht
Mondwater omzetten in hoog-
i dige warmte voor verwar-
fedoeleinden. In de industrie
.'en warmtepompen toegepast
r het hergebruik van afvalwarm-
rl het drogen en terugwinnen
°nder meer oplosmiddelen.

Onderhandeling
Volgens Van Bijnen viel de keus op
de bunker in Aubin-Neufchateau
omdat hij en zijn vrienden hun oor-
logsmuseum daar wilden onder-
brengen. Daarover zouden zelfs al
onderhandelingen lopen met de
Belgische overheid.
De politie in Landgraaf verklaarde
gisteren dat de twee inwoners van
die plaats die in de bunker werden
aangehouden niet bekend staan als
aanhangers van een para-militaire
of .neo-nazistische organisatie. De
Kerkraadse politie wilde gisteren
niet op de arrestaties reageren.

[JHPC verzamelt, analyseert en
?&reidt informatie en kennis

technologie, afzetmarkt, regel-
ig en milieu in relatie tot warm-

Ook bevordert het HPC'Nationale samenwerking in on-tdek en ontwikkelings- en de-
Pstratieprojecten. Verder publi-

t" het HPC rapporten, geeft een
lloos informatiebulletin uit en
iseert 'workshops. Bij het
kunnen in eerste instantie zes
en aan de slag.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het college
van GS heeft ’ 50.000 subsidie
toegekend aan negen voorlich-
tings- en educatieprojecten op
het gebied van natuur, milieu
en landschap. Van de projec-
ten, die ten doel hebben zoveel
mogelijk kennis op dit terrein
te vergaren en te verspreiden,
krijgt de Adoptie kleine land-
schapselementen in Limburg'
het leeuwendeel van het subsi-
diebedrag, namelijk ’ 30.030.

ten zoals hoogstamboomgaarden,
graften of plantsoenen.

Ook twee nieuwe tijdschriften de-
len in de subsidie. De 'Nieuwsbrief
voor vrijwilligers' die zal berichten
over het werk van vrijwilligers ten
behoeve van het landschapsbeheer,
staat op stapel. Het IKL krijgt voor
de productie- en verzendkosten van
de nieuwbrief een bedrag van

’ 4.875. Het initiatiefom het nieuwe
tijdschrift 'Limburgse vogels' van
de grond te krijgen wordt gesteund
met ’ 1.000. De Vogelwacht Lim-
burg en het Natuurhistorisch Ge-
nootschap Limburg staan achter dit
project. Voor de productie van het
themanummer van het Natuurhis-
torisch Maandblad dat gewijd zal
zijn aan de Zuidlimburgse beken,
kan het Natuurhistorisch Genoot-
schap een bedrag van ’3.000 tege-
moet zien.

Als bijdrage in de productiekosten

van de natuurfilm over de Groote
Peel, die het cineastenduo Erken-
s/Nijsten momenteel vervaardigt, is
een subsidiebedrag van ’ 4.000 uit-
getrokken. De film wordt gemaakt
in opdracht van de Stichting Na-
tuürstudiecentrum Jan Vriends.
Het Streekgewest Oostelijk Zuid-
Limburg kan rekenen op een bijdra-
ge van ’ 2.500 voor de realisatie van
de wisselexpositie amfibieën.

Film
Tot slot is een subsidie van ’ 2.000
bestemd voor het stand komen van
een rapport over boomkikkers in de
gemeente Echt, een bedrag van

’ 725 subsidie voor de cursussen
van de vleermuiswerkgroep in
westelijk Mergelland en een bedrag
van ’ 1.870 waarmee het onderzoek
naar de broedbiologie van de grote
gelekwikstaart wordt gesteund, een
project van het Natuurhistorisch
Genootschap.

Ï'EM bood eerder al onderdak
ICADDET, een international

■Pulsatie die ijvert voor uitwisse-1Pvan kennis over energiebespa-
l^technieken.

Dit ProJfct richt zich op het basis-
en middelbaar onderwijs en voor-
ziet in 'een lesprogramma, waarbij
van leskisten gebruik kan worden
gemaakt. Na een voorbereidende
les gaan de leerlingen het veld in om
ervaringen op te doen met onder-
zoek naar kleine landschapslemen-

Hoofdofficier van justitie mr Frans-
sen in Maastricht zei dat er nog geen
contact is geweest met Justitie in
België. „Alles wat ik weet, heb ik uit
de krant". Het Parket in Verviers
wil pas commentaar geven nadat de
verdachten zijn voorgeleid.

Eerste hulpgoederen
op weg naar Roemenië

in Landgraaf en wordt gehouden
in samenwerking met het Rode
Kruis.

De gemeente Landgraaf juicht
de actie van de basisscholen toe.

De gemeente heeft bij monde
van wethouder Giebels toege-
zegd de actie van de basisscho-
len te ondersteunen met vervoer
en eventueel wat financiële
steun te geven. De basisscholen
in Nieuwenhagen, Übach over
Worms en Schaesberg zijn in-
middels benaderd. Het meren-
deel heeft reeds medewerking
toegezegd, en Pelzer verwacht
dat ze alle achttien zullen mee-
doen. De scholen komen tussen
half elf en half twee langs. Het
geld dat ze ophalen zullen ze
storten op giro 797. De voedsel-
pakketten en dekens worden
overgedragen aan het Rode
Kruis.

dus Wijermars. Het Rode Kruis
vertrouwt erop dat de door de
hulporganisatie verstuurde
voedselpakketten wel goed aan-
komen in Roemenië, omdat de
ontvangst en distributie daar ge-
regeld zijn. Er is volgens berich-
ten uit Roemenië vooral behoef-
te aan voedsel niet aan medica-
menten en kleding.

LANDGRAAF/LIMBRICHT
Het loopt nog steeds storm bij de
inleverpunten van het Rode
Kruis in Limburg. In verband
met de grote toeloop zal het ge-
bouw van de provinciale Rode
Kruis in Limbricht ook komend
weekeinde en Nieuwjaarsdag
open zijn.De eerste vrachtwagen
met voedselpakketten is gisteren
vanuit Limbricht naar Vlaardin-
gen vertrokken. Vandaag ver-
trekt een tweede vrachtauto. Landgraaf

Zaterdag is het gebouw van het
Rode Kruis in Limbricht open
tot 22.00 uur in verband met de
televisieactie van RTL Veroni-
que. Zondag is het kantoor open
van 09.00 tot 16.00 uur en Nieuw-
jaarsdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie over openings-
tijden van de diverse lokale inle-
verpunten van het Rode Kruis
kan men tijdens die uren terecht
op het telefoonnummer van het
Limburgse Rode Kruis, 04490-
-26611.

Het enthousiasme om voedsel-
pakketten samen te stellen is zo
groot dat in veel Limburgse win-
kels geen bonen meer te krijgen
zijn. Het provinciale Rode Kruis
adviseert in dat geval andere
pakken peulvruchten te kopen,
maar verwacht dat de midden-
stand zal zorgdragen voor een
snelle aanvulling van de schap-
pen.

* Een vrachtwagen haalt een lading van 1000 tot 1200 pakketten op bij het Rode Kruis in
l-irnbricht. De pakketten zullen via VlaardingennaarRoemenië worden gestuurd.

Foto: PETERROOZEN

In de kern van Stem wordt van-
avond al gecollecteerd voor Roe-
menië. Ruim veertig collectan-
ten gaan vanaf vijf uur 's mid-
dags op pad om geld in te zame-
len voor de Roemeense bevol-
king. De opbrengst wordt via het
Rode Kruis afdeling Stem over-
gemaakt aan het landelijke Rode
Kruis. Het Steinder gemeentebe-
stuur heeft toestemming gege-
ven voor de collecte.

Nog steeds worden er in Lim-
burg nieuwe acties opgezet om
de nood in Roemenië te lenigen.
In Landgraaf zullen kinderen,
ouders en leerkrachten van de
achttien basisscholen in die ge-
meente volgende week zaterdag
huis aan huis collecteren voor
Roemenië. Ze halen ook voedsel-
pakketten en dekens op. De actie
is een initiatief van J. Pelzer, di-
recteur van de Bernadetteschool

Harrie Wijermars, coördinator
van hetRode Kruis in Limbricht,
benadrukt nogmaals dat het be-
ter is om hetvervoer van de hulp-
goederen via het geëigende ka-
naal, het Rode Kruis, te regelen.
Wie toch op eigen houtje met een
vrachtwagen naar Roemenië wil
gaan, dient te zorgen voor een
ontvangstadres. Anders wordt
de lading in beslag genomen, al-
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DEN HAAG - Minister Hirsch
Ballin (Justitie) voelt niet voor
een algeheel verbod op de ver-
koop van kruisbogen, die ook in
Limburg volop verkrijgbaar zijn.jongeren ontkennen

ultra-rechtse acties

Geen para-militaire oefening, maar kerstfuif
Limburgs dagblad i provincie



Goede resultater
scholingsprojecte

Evaluatie arbeidsmarklprogramma

Limburgse PvdA
rekent op Dales

Bij benoeming nieuwe gouverneurHEERLEN - Na dr J. Kremers
een socialistische commissaris
van de koningin in Limburg. Om
die hartewens in vervulling te
zien gaan, is de PvdA-Limburg
druk aan het lobbyen geslagen.
„We wenden op alle niveaus onze
invloed aan", zegt Arie Kuijper,
voorzitter van het PvdA-gewest
Limburg. Over de te volgen stra-
tegie, wil Kuijper geen medede-
lingen doen. Duidelijk is wel dat
hij enige hoop heeft gevestigd op
len Dales, de nieuwe minister
van Binnenlandse Zaken. Dales
is in het kabinet de eerst verant-
woordelijke voor benoemingen
van ambtsdragers en bovendien
PvdA-minister.

Van onze verslaggever

In het arbeidsmarktprog"
wordt ook aandacht besteed'
kansen van vrouwen op een
Er zijn specifieke projecten
vrouwen gestart. Sinds 1988 H
ruim 38 procent van de deeln*
aan de diverse projecten ui'
wen.

„Dat lijkt me in dit stadium niet
verstandig. Er is nog een lange
weg te gaan. Er moet een profiel-
schets worden gemaakt en er
moet een vertrouwenscommis-
sie worden benoemd. Daar zal
veel van gaan afhangen, maar het
is uiteraard niet onverstandig om
nu al enige actie te onderne-
men". Speculeren over de kans
dat de PvdA-lobby wordt be-
loond, doet Kuijper niet. „Ik ga
ervan uit dat er een afgewogen
besluit wordt genomen", zegt hij
diplomatiek.

„Als jenaar de politieke verhou-
dingen in Limburg kijkt, is de
kans groter dan ooit dat de nieu-
we commissaris van de koningin
een PvdA'er wordt. In andere
provincies heeft dePvdA boven-
dien bewezen daar genoeg kwali-

„Dat kan voor ons een voordeel
zijn", aldus Kuijper, om daar on-
middellijk aan toe te voegen:
„Uiteindelijk beslist natuurlijk
het hele kabinet over de opvol-
ger van Kremers". Maar pessi-
mistisch is Kuijper bepaald niet.

MAASTRICHT - GS hebben voor
de tweede maal een evaluatie ge-
maakt van de resultaten diebehaald
zijn met de financiële ondersteu-
ning van een aantal projecten om de
arbeidsmarkt voor bepaalde doel-
groepen te verbeteren. Met behulp
van subsidies voor in totaal ’ 7 mil-
joen werden vanaf 1986 werden 56
projecten gerealiseerd, die geza-
menlijk ’ 32 miljoen hebben gekost. Zeeland tree

toch toe to
PNEM-PLE

Tachtig procent van die projecten
betrof scholing van voornamelijk
beroepskwalificerende aard. Daar-
naast waren er projecten op het ge-
bied van beroepsoriëntatie en werk-
ervaring. 50 tot 90 procent van de
werkloze deelnemers aan een van
die projecten heeft inmiddels een
baan verworven. Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De ProvÜ
Zeeuwse Energie-Maatsdl
(PZEM) wil toetreden tot de
Elektriciteits Produktie-'
schappij Zuid-Nederland (EP'
in januari 1987 werd opgericht
de elektriteitsmaatschappije"
Noord-Brabant en Limburg'
pektievelijk N.V. PNEM en
PLEM.

In de scholingsprojecten wordt
steeds meer aandacht besteed aan
het opzetten van nieuwe vormen
van scholing. Ook bij vestiging van
bedrijven in Limburg biedt sinds
1988 het arbeidsmarktprogramma
van de provincie een oplossing voor
scholingsknelpunten.

'Kapitaal verdelen onder ex-mijnwerkers'

Vakbond wil onderzoek
naar vermogen van AMF

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - Het college van
bestuur van de Rijkshogeschool op-
leiding tolk/vertaler in Maastricht
wordt uitgebreid met een derde lid.
Dr J. Schrijen (36) zal per 1 maart
1990 de portefeuille financiën en
personeel beheren. De heer Schrij-
en komt van de Rijksuniversiteit
Limburg, waar hij hoofd van de
dienst studentenzaken is. Het colle-
ge van bestuur bestaat op dit mo-
ment uit drs W. Wesling en P. Star-
ren.

De snelle en succescolle groei van
de opleiding tot tolk/vertaler heeft
geleid tot de uitbreiding van het col-
lege. De opleiding wordt gevolgd
door ongeveer 1000 studenten.

Dr J. Schrijen
in college van

Rijkshogeschool

# Dr J. Schrijen

Van onze verslaggever

HEERLEN - De AbvaKabo
wil dat er een onderzoek
wordt ingesteld naar het
vermogen van het Alge-
meen Mijnwerkers Fonds
(AMF) in Heerlen. De vak-
bond vermoedt dat het
AMF over een gigantisch
kapitaal beschikt en vindt
dat ex-mijnwerkers daar
optimaal van moeten kun-
nen profiteren. Het liefst
zou de AbvaKabo zien dat
het hele vermogen is ver-
teerd op het moment dat de
laatste ex-mijnwerker of
zijn nabestaande overlijdt.

GS van Limburg, stemmen &}
de voorgestelde schaalvergr^J
Zij wijzen Provinciale Staten "\
dat de Elektriciteits Prod^maatschappij Zuid-Nederland i
inbreng van het produkctie-o'j
deel van PZEM het grootste|
duktiebedrijf van elektriciteiti'
derland zal worden.

HEERLEN - Staatssecretaris
Graaff-Nauta van Binnenland^
ken draagt dinsdag 9 janus'1-
Rijks Computer Centrum (B^
Heerlen officieel over aan de
mac Software Groep. Aansla'
zal commissaris van de koniné'
J. Kremers, het bedrijf dat V£Facility Centre gaat heten, off'
openen.

Overdracht Ro
aan Volmac

Software

Samenwerking CDA-PvdA
al in veel provinciesteden

Het AMF besloot onlangs welis-
waar het pensioen voor ex-mijn-
werkers te verhogen, maar vol-
gens de vakbond is dat bedrag
van enkele guldens te verwaar-
lozen.

De heer Schrijen werkte na zijn stu-
die biologie van 1977 tot 1981 als we-
tenschappelijk medewerker aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen,
waar hij acht jaar geleden promo-
veerde. Daarna was hij enige tijd
werkzaam als medewerker onder-
zoek en wetenschapsbeleid aan de
RL. In 1985 werd hij aangesteld aan
de economische faculteit. Daar was
hij nauw betrokken bij de totstand-
koming van het onderzoeksinsti-
tuut Liber (Limburgs Instituut Be-
drijfsresearch en Economische Re-
search). Begin dit jaar volgde zijn
benoeming tot hoofd van de dienst
studentenzaken.

„Daar zijn de meeste ex-mijn-
werkers bij aangesloten. De in-
dustriebonden zouden dat dus
als hun plicht moeten beschou-
wen".

De AbvaKabo heeft de andere
bonden inmiddels opgeroepen
ook voor een onafhankelijk on-
derzoek te pleiten. Vaessen
hoopt vooral op steun van de in-
dustriebonden.

Om uit te zoeken hoeveel het
AMF nu precies in kas heeft, wil
de vakbond een extern bureau
of eventueel de rijksoverheid in-
schakelen.

„Als je veertig loodzware jaren
in de mijn achter derug hebt en
nu moet teren op ongeveer 450
gulden pensioen, dan zet die
verhoging nauwelijks zoden aan
de dijk", aldus voorzitter Vaes-
sen van de AbvaKabo Oostelijk
Zuid-Limburg.

Intensief
De Rijkshogeschool leidt studenten
op tot technisch-wetenschappelijk
vertaler. Studenten kunnen kiezen
tussen twee van de talen Engels,
Frans, Duits, Spaans, Portugees,
Arabisch, Chinees en Japans. Daar-
naast volgt iedereen een intensief
programma Nederlands. Andersta-
ligen kunnen er een studie Neder-
lands als tweede taal volgen. Behal-
ve in twee talen specialiseren stu-
dentenzich op een van de vakgebie-
den recht, economie, geneeskunde-
/biologie en techniek/natuurweten-
schappen.

SP wil provinciaal
onderzoek bij Enci EG-steun

Limburg

Lange tijd zag het ernaar uit da (̂
RCC in Heerlen gesloten zou *den. Voormalig minister van 1
nenlandse Zaken,» Van Dijk, *
het RCC te duur en klaagde o^
kwaliteit van het werk. Onde'
personeel wekte dat grote bjJ
ring. Uiteindelijk diende de V^JSoftware Groep zich aan als ■*,
van het RCC. In juni werd het"
cipe-akkoord gesloten.

MAASTRICHT - De oproep van
CDA-voorzitter Wim van Velzen
om na de gemeenteraadsverkie-
zingen van maart volgend jaar zo-
veel mogelijk coalities van CDA
en PvdA te vormen, blijkt in veel
provinciehoofdsteden al in de
praktijk te bestaan. Een rondgang
langs de twaalf provinciehoofd-
steden leert dat in de colleges van
B en W nauw wordt samenge-
werkt tussen de twee partijen, die
elkaar sinds kort ook op rege-
ringsniveau hebben gevonden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het Milieu Alarmteam van de Socialistische Partij heeft het
provinciaal bestuur van Limburg gevraagd een onderzoek, in te stellen
naar het verbranden van chemisch afval bij Enci in Maastricht. Volgens
de SP gebruikt Enci chemisch afval als ovenbrandstof zonder te controle-
ren om welk goedje het precies gaat.

" Vredes-
activisten
hebben gisteren
op de vliegbasis
Woensdrecht een
landingslichten-
stellage bezet. Ze
protesteerden
tegen de levering
van NF-5
vliegtuigen door
Nederland aan
Turkije. Een
persoon werd
aangehouden.De SP heeft daarover correspondentie gevoerd met de directie van Enci,

maar is niet tevreden over de antwoorden. De partij beschuldigt de Enci
van 'nonchalance en weigerachtigheid', aangezien het bedrijf een regel-
matige controle van het chemisch afval onnodig vindt. De SP wijst het
provinciaal bestuur erop dat bij het verbrandingsproces milieu- en ge-
zondheidsbedreigende stoffen vrij kunnen komen.

In Maastricht is er een coalitie van
PvdA, CDA en VVD, in de verhou-
ding drie zetels voor PvdA, twee
voor CDA en een voor de VVD.

Maar veel gemeentenhechten eraan
zoveel mogelijk partijen op te ne-
men in het college van burgemees-
ter en wethouders. Er ontstaat dan
een zogenaamd 'afspiegelingscolle-
ge', de reflectie van de samenstel-
ling van deraad. Van een oppositie
is in die gevallen nauwelijks sprake.
„Maar dat is ook niet de bedoeling",
zeggen gelouterde raadsleden. „In

Toch is de oproep van Van Velzen
niet geheel ten onrechte. Na de vori-
ge gemeenteraadsverkiezingen van
1986 moest het CDA overal in het
land fors inleveren. In veel gemeen-
ten verdwenen de christen-demo-
craten uit het college van B en W.
En dat was even wennen. Doorge-
winterde wethouders moesten plot-
seling genoegen nemen met het
mindere pluche van een raadszetel.
En wat vooral nieuw was voor de
CDA-bestuurders was de plicht om
oppositie te gaan voeren. Dat waren
ze niet gewend. Het partijbestuur
organiseerde daarom cursussen om
de leden de nieuwerol aan te leren.

netsformatie dan een daadwerkelij-
ke oproep aan de achterban. Want
ook al werken christen-democraten
en socialisten in veel gemeenten sa-
men, de vorming van colleges be-
rust op andere grondslagen dan die
van een kabinet. In beide gevallenis
het cruciale uitgangspunt natuur-
lijk wel de uitslag van de verkiezin-
gen.

de gemeenten hebben we meestal
dezelfde belangen. Het politieke
spel heeft daar minder gewicht".

BRUSSEL - Nederland krij^i
het Europees sociaal fonds cc «

drag van ruim 535 miljoen Iv■JHet geld is bestemd voor actie.
de werkgelegenheid in proble^ |
gio's, waaronder Zuid-Limburg
vorderen. Bovendien krijgt oi-s a
nog eens ruim 172 miljoen ê^Juit het Europees regionaal '
Dat geld is onder meerbedoel^ |
de ontwikkeling van industr'^
toerisme. Het geld uit het reg'°^l
fonds is speciaal bestemd J
Zuid-Limburg, Groningen/P^
en Overijssel. De exacte "■'e\A
sleutel moet nog worden va
steld.

Colleges van
B en W in de
hoofdsteden

In Leeuwarden 'regeren' PvdA (drie
wethouders) en CDA (twee wethou-
ders) broederlijk samen. Dat is ook
zo in Groningen (vier PvdA-wet-
houders en twee CDA-wethouders),
in Haarlem PvdA 4, CDA 2), in Den
Bosch (PvdA 3, CDA 2) en in Mid-
delburg (twee PvdA- en twee CDA-
wethouders). In de meeste andere
gemeenten doen meer partijen mee.
Alleen in Lelystad en Utrecht wordt
het college gevormd door PvdA en
VVD.

LIMBURG: Maastricht (zes
wethouders)
PvdA (3), CDA (2), VVD (1).

NOORD-BRABANT: Den
Bosch (vijf wethouders)
PvdA (3), CDA (2).

NOORD-HOLLAND: Haarlem

(zes wethouders)
PvdA (4), CDA (2).

OVERIJSSEL: Zwolle (vijf
wethouders)
PvdA (2), CDA (2), VVD (1).

UTRECHT: Utrecht (zeven
wethouders)
PvdA (5), VVD (2).

ZEELAND: Middelburg (vier
wethouders)
PvdA (2), CDA (2).

ZUID-HOLLAND: Den Haag
(negen wethouders)
PvdA (4), CDA(2), VVD(2), D66
(1).

Coniferen door
vuurwerk in vlam
BUNDE - Op vier verschil'^plaatsen aan de Meerstraat ■x*i^,
de hebben gistermiddag con 1.. rf
vlam gevat. De oorzaak ligt "\ti
vuurwerk dat door jongeren J
afgestoken en in de boompjes
gegooid. .Van Velzen deed zijn uitspraak tij-

dens de partijraad van het CDA. Het
was meer een uitdrukking van eufo-
rie over de soepel verlopen kabi-

Euforie

DRENTHE: Assen (vier wet-
houders)
PvdA (2), CDA (1), VVD (1).

FLEVOLAND: Lelystad (vier
wethouders)
PvdA (3), VVD (1).

FRIESLAND: Leeuwarden
(vijf wethouders)
PvdA (3), CDA (2).

GELDERLAND: Arnhem (vier'
wethouders)
PvdA (4).

GRONINGEN: Groningen (zes
wethouders)
PvdA (4), CDA (2).

Opleidingscentrum voor
produktieautomatisering

De realisering van hetcentrum
het derde project van het ST1-'

De Stichting heeft als doel o
derwijs en opleidingseisen v f
uit het bedrijfsleven op elkaa' ■te stemmen. Eerder werd eeï>cfrmulatieproject voor proceste^
nologie gerealiseerd in de vr
gere Mijnschool in Heerlen enu^middels is gestart met de blla3tvan een ammonium-su' 1

proeffabriek, waar de studen
leren omgaan met continue P
duktieprocessen.
Op het ogenblik laat het ST ,
met EFRO-subsidie een ha^baarheidsonderzoek verricht
naar de oprichting van het Prang
tijkcentrum Automatisen
Limburg (PAL).

mingenkunnen er hun personeel
laten bijscholen.

Van onze redactie economie
HEERLEN - De Stichting Tech-
nologiecentrum Limburg
(STCL) start binnenkort met de
eerste fase van de realisering van
een centrum voor flexibele pru-
duktie-automatisering. In de
MTS in Heerlen verrijst een com-
plete kleine produktie-installatie
waarin ongeveer 14 cursisten op
MTS-niveau gelijktijdig getraind
worden in het omgaan met een
flexibel produktie-systeem
(FPS), terwijl een gelijksoortig
project, maar dan op HBO-ni-
veau tot stand komt binnen de
Hogeschool Heerlen (FPA).

De investeringen in beide projec-
ten worden geheel betaald uit di-

In zon praktijkcentrum kunnen
leerlingen van het middelbaar en
het hoger technisch onderwijs
praktijkervaring opdoen met
geavanceerde apparatuur en
werksituaties op het gebied van
produktie-automatisering. Het
centrum moet ook een dienstver-
lenende functie vervullen naar
het bedrijfsleven toe. Onderne-

verse subsidiebronnen. Uit het
Europees Stimuleringsprogram-
ma voor Oostelijk Zuid Limburg
(Efro) is ’ 1 miljoen beschikbaar
en het ministerie van Economi-
sche Zaken stopt 3 ton in het
FPA-project en 6,75 ton in FPS.
Aan PNL-gelden is ’ 475.000 be-
schikbaar voor FPA en 1 miljoen
voor FPS.

Zelfstandig
Het is de bedoeling dat het cen-
trum financieel zelfstandig gaat
functioneren, afgezien van de ge-
bruikelijke overheidsgelden.

Vrijdag 29 december 1989 " 14

Maar namen van geschikte kan-
didaten voor de 'Limburgse va-
cature' wil Kuijper niet noemen.

teit voor in huis te hebben"

(ADVERTENTIE)

0457199661J^PICCOLO-TEAM van

■ het wel.

■ fl LimburgsDagblod |1 «PDICCOIOS j

Toetreding van de Zeeuwse 'schappij houdt verband met n>'
wettelijke bepalingen voor hj
ploiteren van centrales ten befl
van de openbare elektriciteitSj
ziening. Vergunning hiervoor«
slechts gegeven indien het 1
steld vermogen van het prod»
bedrijf tenminste 2500 M*
draagt. EPZ beschikt thans
3836 MW, PZEM daarentegen,
slechts 874 MW. Dat houdt in <*
Zeeuwse maatschappij geen
gunning krijgt voor een zelfs"
produktiebedrijf.

Limburgs dagblad"! provincie



Het bedrijf Kroon Milieutech-
niek uit Berg aan deMaas en de
brandwer van Geleen waren tot
in de avonduren in de weer om
het vervuilderioolstelsel met wa-
ter door te spuiten. Ontploffings-
gevaar heeft volgens de brand-
weer geen moment bestaan om-
dat huisbrandolie nauwelijks
vluchtig is.

stroomde, volgens Moermans
hooguit honderd liter.

De po ;tie heeft wegens de ver-
vuiling proces-verbaal opge-
maakt tegen de firma Moermans,
op wie de eventuele schade en
het schoonmaakwerk mogelijk
wordt verhaald.

Stookolie
in Geleens

riool

'LEEN - In het rioolstelsel on-rde Geleense wijk Krawinkel
'am gistermiddag een nog on-Jende hoeveelheid huisbran-"te terecht. De aanwezigheid
11 de brandstof werd door per-
ikel van gemeentewerken be-*kt na klachten van stank-
wlast van omwonenden bij'de weige lucht de huizen bin-
■ftdrong.

Kort geding
hartoperaties

De drie patiënten proberen op deze manier
betaling van hartoperaties in Londen af te
dwingen. Het ziekenfonds heeft dit gewei-
gerd omdat het vindt dat by-passoperaties in
Nederland toch binnen een acceptabele tijd
mogelijk zijn. Een operatie in het Londense
St.-Antony's Hospital kost ongeveer 20.000
gulden. Het kort geding dientvoor de Rotter-
damse rechtbankpresident op 10 januari.

De Stichting Hartpatiënten Nederland ging
enkele weken geleden over tot een hartlucht-
brug naar Londen omdat de wachttijden
voor operaties in Nederlandse ziekenhuizen
onverantwoord lang zijn, meer dan drie
maanden.

Totdat de uitslag van hetkort geding bekend

Lang
Volgens de Begeleidingscommissie Hartchi-
rurgie Nederland is de wachttijd voor een by-
passoperatie onaanvaardbaar lang. De Stich-
ting Nederlandse Hartpatiënten ziet haar
standpunt hiermee gesteund. Volgens de
commissie vermeldt de lijst 2560 patiënten
die meer dan drie maanden wachten op een
operatie. Ook de Gezondheidsraad vindt een
wachttijd van drie maanden te lang.

UTP praat met
minister Ritzen

een dependance voor de eerste ja-
ren van de theologiestudie. De ver-
kenningscommissie is bovendien
van mening dat de KTUA en de
UTP tot een HBO-opleiding terug-
gebracht moeten worden.

HEERLEN - Een delegatie van de
Universiteit voor Theologie en Pas-
toraat in Heerlen praat dinsdag 9 ja-
nuari met minister Ritzen van On-
derwijs over de voorgestelde fusie
met een ander instituut. UTP-rector
professor dr Blijlevens, die samen
met UTP-secretaris Hustinx en de
heer Snels van het curatorium naar
Zoetermeer reist, hoopt dat het ge-
sprek met de minister enig perspec-
tief zal brengen.

Rector Blijlevens vindt het een
kwalijke zaak dat door de bevindin-
gen van de commissie de UTP juist
haar eigen karakter zou verliezen,
hij zou het liefst zien dat de afstu-
deerrichting pastoraal theologie ge-
handhaafd blijft, met het bijbeho-
rende onderzoek.

„Diefusie is niet zozeer het bezwaar,
maar dat we geen afgeronde oplei-
ding meer kunnen bieden, is veel
kwalijker. Het is moeilijk nu al iets
te zeggen over het verloop van het
gesprek met de bewindsman, maar
ik hoop dat hij de 'deur op een kier'
laat staan", aldus Blijlevens.

Eerder deze maand bereikten de
rooms-katholieke theologische op-
leidingen in Heerlen, Nijmegen en
Amsterdam een principe-akkoord
over nauwere samenwerking.

Inbreker laat
bloedspoor

achter

Vorige week adviseerde de bis-
schoppenconferentie de minister
een vermindering van het aantal
wetenschappelijke theologische op-
leidingenvan vijfnaar drie: Tilburg,
Utrecht en Nijmegen. Dit is con-
form de aanbevelingen van de ver-
kenningscommissie godgeleerd-
heid.

Fusie
Voor de Katholieke Theologische
UniversiteitAmsterdam en de UTP
in Heerlen houdt dit een fusie met
een van de drie overige instellingen
in en kunnen als zodanig dienen als

MAASTRICHT - De 24-jarige R.L.
uit Maastricht, een 'oude bekende'
van de Maastrichtse gemeentepoli-
tie, heeft de recherche van dit korps
een dienst bewezen door na een in-
braak een bloedspoor achter te la-
ten. De man brak op Tweede Kerst-
dagin bij een apotheek aan deRose-
rrje in de woonwijk De Heeg. Om
binnen te komen vernielde hij twee
ruiten. Het alarm ging over, maar dit
verhinderde de inbreker niet nog
snel een rekenmachine mee te ne-
men.

SITTARD - Het Sittardse zie-
kenfonds CZF ontkent alsnog
dat er sprake is van een hoog
opgelopen conflict met de Nij-
meegse ziektekostenverzeke-
raar VGZ naar aanleiding van
het overhaaste vertrek van
laatstgenoemde uit het CZF-
hoofdkantoor. Volgens CZF-
directeur mr Th. Paulus is de
huurovereenkomst tussen zijn
ziekenfonds en VGZ niet een-
zijdig of onder druk, maar pas
'na fors overleg' beëindigd.

(?" daarin te slagen had hij de'"ff over drie pakketjes ver-

De Duitser had de heroïne in
Amsterdam gekochten wilde die
naar Duitsland smokkelen. In
het Maastrichtse station dacht
hij een goede gelegenheid te vin-
den zijn drugsbagage te verstop-
pen. De man zit momenteel in
verzekerde bewaring.

VuVSTRICHT - De Maastricht-
S .spoorwegrecherche heeft de
J-Jarige D.H. uit Bad Feilnbach
Duitsland aangehouden op

j-Otoilet van het NS-station. DeJtitser werd daar betrapt toenJ bezig was een hoeveelheid
J" 105 gram heroïne te verstop-
'l in zijn anus.

Heroïne in
anusverstopt

deeld van 35 gram, die hij mooi
met plastic tape verpakt had in
condooms. De waarde van de he-
roïne bedroeg ongeveer 10.000
DM. De aanhouding vond plaats
op 23december, maar de ge-
meentepolitie van Maastricht
kon het nieuws pas gisteren vrij-
geven.

Zoals deze krant gisteren heeft be-
richt, heeft VGZ - na een recente
grootscheepse fusie-operatie inmid-
dels de grootste ziektekostenverze-
keraar van ons land - verleden week
in allerijl zijn regiokantoor (gehuis-
vest in het CZF-hoofdkantoor aan
de Wilhelminalaan) ontruimd en tij-
delijk verplaatst naar Maastricht.NV wil 'brugproject'

opzetten in Limburg "Korte wandelingen kan de heerBarten weer aan.
Foto: JAN PAUL KUIT

Hartluchlbrug veranderde leven inwoner Horn

VGZ-hoofddirecteur W. Wakel-
kamp liet in dat verband desge-
vraagd weten dat zijn maatschappij
de facto tot die acute verhuizing
werd gedwongen na de 'transfer'
van een zevental CZF-personeelsle-
den naar VGZ. Wakelkamp liet
daarbij niet na te benadrukken dat
het CZF zich na verwoede 'touw-
trekkerij' niet meer wenste te hou-
denaan de in het huurcontract over-
eengekomen opzegtermijn van
(uiterlijk) april 1990.

De politie ontdekte dat de man zich
gesneden moest hebben aan het
versplinterd glas en vervolgens kon
zij, speurend met een vergrootglas,
het spoor van bloeddruppeljes vol-
gen dat door enkele straten leidde
en ten slotte naar een flat aan Wel-
sdaal. Het spoor liep via trappen en
eindigde bij de deurvan een flatwo-
ning.

Barten wachtte slechts
één maand op operatie

»an onze verslaggeefster

JHLEN - De CNV-jongerenor-
Ntie wil in 1990 beginnen met

'brugprojecten.
brugproject voorziet in de aan-
Jj^g van een projectleider die
j°urig werklozen individueel
.begeleiden om voor hen een? te vinden. De
J^satie heeft Limburgse ar-
sbureaus, bedrijven, gemeen-
ist sociale diensten om samen-
*ing verzocht.

zich niets meer herinneren. „We
hebben van te voren wel een kijkje
genomen op de afdeling intensive
care, zodat we niet zouden schrik-
ken van slangen en andere dingen
rondom het bed en je lichaam." De
operatie duurde vijf uur. Twee da-
gen na de operatie mocht Jules zijn
benen strekken.

De projecten zijn een initiatief van
de CNV-jongerenorganisatie, die
vindt dat er een persoonlijke aan-
pak nodig is om langdurig werklo-
zen weer aan werk te helpen. Het
CNV heeft de stichting CNV Brug-
projecten opgericht om dat te be-
werkstelligen. In Nederland zijn tot
nu toe zes van deze werklozenpro-
jecten opgezet, waaronder in Al-
phen aan de Rijn en Twente.

De Stichting CNV Brugprojecten
voor Jongeren is bereid per project
een halve formatieplaats voor te fi-
nancieren. De werknemersorgani-
satie hoopt dat het Limburgse be-
drijfsleven dat aandeel 'financieel
zal adopteren. Het is de bedoeling
dat arbeidsbureaus en gemeenten
in deze provincie de andere helft
van deformatieplaats bekostigen en
gezamenlijk met het CNV een brug-
project opzetten.

Persoonlijk
Fors
Hoewel het CZF zich in eerste in-
stantie nadrukkelijk onthield van
enig commentaar op de kwestie liet
directeur Paulus gisteren alsnog
weten het volstrekt niet eens te zijn
met Wakelkamps 'onthulling'. „Van
een eenzijdige of abrupte contract-
beëindiging is geen sprake, noch
van de kant van het CZF noch van
AZM in Heerlen (welke inmiddels
met het CZF is gefuseerd - red.). In
Sittard is de overeenkomst na in-
derdaad fors overleg per 15 decem-
ber opgezegd, in Heerlen per 1 ja-nuari aanstaande."
D _iilii_ cr_f,.._! i_

__
1

VSL vervoerde
iets minder

buspassagiers

Er werd echter niet thuis gegeven,
reden voor de recherche bij de afde-
ling EHBO van het Maastrichtse zie-
kenhuis poolshoogte te gaan ne-
men. Daar kwam net een man naar
buiten met twee handen in het ver-
band. Hij werd aangehouden en be-
kende zojuist de inbraak te hebben
gepleegd.

ledere dag werd vooruitgang ge-
boekt. „Het was niet zo dat ik me
meteen helemaal fit voelde. Dat is
voor iedereen anders. Volgens de
artsen moet je na 12 weken weer
voor 95% kunnen functioneren. Dat
moet lukken."

Centraal in de projecten staat een
sterk individuele begeleiding in
nauwe samenwerking met plaatse-
lijke partners als gemeenten, ar-
beidsbureaus en andere instellin-
gen. Concrete plannen voor een
Limburgs 'Brugproject' zijn er nog
niet.

Limburgers
exposeren
Amsterdam

£J*LEN - Centraal Zuid is de
W^ van de reizende tentoonstel-'

uit werken van
Ivf Limburgse kunstenaars. De
(^ halteplaats is In Arti en Alru-
in'n Amsterdam. Alexander van
(f. enstein, directeur van het Bon-
%JJtenmuseum in Maastricht,
tji,. °P 10 januariom 16 uur de ex-lüi1? in de hoofdstad. Centraal
L 'ser te zien van 5 tot en met 24t^'Van 28 januari tot en met 11
'Wr' worden dewerken tentoon-f^! 1(l in de Pulchri Studio in Den
11 en van 15 tot en met 29 maart
W^ Dominicanerkerk in Maas-

Nieuwe directeur
Marcel Muyris BV

Op 28 november kon het echtpaar
Barten weer in het eigen bed slapen.
Anderhalve week later constateerde
de Roermondse cardioloog dat de
Engelse artsen goed werk hadden
geleverd.

Paulus gafwel toe dat het huurcon-
tract van VGZ met het ziekenfonds
in Sittard pas in april volgend jaar
'ofzoveel eerder als mogelijk' beëin-
digd zou worden. „Dat was echter in
september al bekend en daar zijn
maanden van overleg en onderhan-
delingen aan vooraf gegaan. Maar
de onderhandelingen belandden
plots in een stroomversnelling toen
zeven CZF-personeelsleden zeer re-centelijk te kennen gaven dat zij per
15 december naar VGZ zouden
overstappen."

rov aal Zuid is een initiatiefvan de
"L^cie Limburg en wordt uitge-
«rjs. door de stichting Kunst en

ftrj e6lnemende kunstenaars zijnk y Beerens, Gerard Caris, Suzan
"*rs p en > Servië Janssen, PietKil-
k > Cor van Noorden, Frans Pee-
Ss t>e* Stockmans, Rod Sum-
1^' Peter Wehrens, Han van We-

' * en Jean-PierreZoetbrood.

Controle
„Eind februari moet ik weer op con-
trole", zegt de heer Barten redelijk
ontspannen, gezeten aan de eetka-
mertafel. Hij moet deze weken van
herstel rustig doorbrengen, maar
toch voldoende beweging hebben.
Dus iedere dag wandelen, wat lezen
en puzzelen. „Twee kilometer leg ik
per dag af. Tenminste, als het zon-
netje schijnt..."

Het VSL loopt met de lichte daling
in de pas met de andere openbaar
vervoerbedrijven in Nederland.

HEERLEN- Het ziet er naar uit dat
het aantal VSL-reizigers dit bijna af-
gelopen jaar iets zal dalen. Tot en
met oktober was het aantal buspas-
sagiers licht gedaald ten opzichte
van 1988. Vooral in januarien maart
reisden er minder mensen met de
bus. In alle andere maanden was er
sprake van een stijging. VSL-direc-
teurDorren wijt de lichte daling aan
de zachte winter van 1989, waardoor
minder mensen de bus pakten. Hij
heeft echter goede hoop dat novem-
ber en december de achteruitgang
nog grotendeeels zal goedmaken.

vrij bed en plaats in de operatieka-
mer van het Academisch Zieken-
huis in Maastricht. Het echtpaar
Barten liep overigens met het Lon-
denavontuur geen financieel risico.
Mocht de ziektekostenverzekeraar
niet akkoord gaan, dan betaalt de
stichting de kosten.

Jules zegt niet echt tegen de opera-
tie te hebben opgezien. Hij wist dat
het nodig was. Liever nu dan mor-
gen. „Toch brengt het natuurlijk de
nodige spanningen met zich mee.
Een hartinfarct heb ik namelijk niet
gehad, maar als ik veel langer had
moeten wachten... Maar nu ben ik
opgelucht en blij dat het voorbij is."j
De bewuste 17de november zal Ju-
les nooit vergeten. Het vliegtuig
bracht de vier Nederlandse hartpa-
tiënten en hun begeleiders naar
Londen. „Een vrij nieuw groot zie-
kenhuis. We kregen allemaal een-
persoonskamers, met telefoon en te-
levisie. Dat was prima geregeld.
Ook over de begeleiding geen
kwaad woord. Voor mevrouw Bar-
ten was een kamer in een naburig
gelegen pand gereserveerd. Boven-
dien mocht ze zo vaak als zij dat wil-
de haar man bezoeken.

HORN - Op vrijdag 17 november
was Jules Barten uit Hom een van
de vier Nederlanders die in het St.
Anthony's Hospital, zon 30 kilome-
ter van Londen verwijderd, een
hartoperatie onderging. Een opera-
tie, die mogelijk werd gemaakt
dank zij de bemiddeling van de
stichting Nederlandse Hartpatiën-
ten uit Roermond.

Jules werd ruim een maand nadat
de Roermondse cardioloog zijn
kwaal had ontdekt, in het zieken-
huis aan de andere kant van het Ka-
naal geopereerd. Sneller dan de ge-
middelde patiënt in Nederland. De
wachtlijsten vermelden inmiddels
al meer dan 2000 namen. Jules had
meer geluk. Hij werd sneller van
een behoorlijke dosis onzekerheid
verlost.

Jules en zijn echgenote dachten niet
meteen aan het Londense zieken-
huis toenvast kwam te staan dat hij
geopereerd moest worden. „Mijn
broer, secretaris van de stichting
Hartpatiënten Nederland, atten-
deerde me op de mogelijkheid. In
eerste instantie hoorde ik niet bij
het groepje dat naar Londen zoü
vertrekken. Een paar dagen voor de
reis kreeg ik te horen dat er een
plaatsje vrij was. Ik kon mee."
Hij had eigenlijk al gerekend op vijf
tot zeven maanden wachten op een

Vijf uur
Van de operatie kan de heer Barten

SITTARD - DrsH. Ramaekers ij
met ingang van 1 april 1990 be-
noemd tot algemeen directeur van
Marcel Muyres Bouw bv in Sittard.
In die functie volgt hij drs M. Spren-
gers op die algemeen secretaris
wordt van de Kamer van Koophan-
del in Venlo. Ramaekers is momen-
teel directeurvan PRM Consultants
in Maastricht. Daarvoor was hij
hoofd van de afdeling Toezicht Ge-
meente-financiën van de provincie
Limburg.

Zakelijk
In zijn verlate weerwoord wilde
Paulus - althans wat hem betreft -niets horen van een vertroebelde of
verstoorde verhouding tussen het
CZF en VGZ. „We zijn op een zake-
lijke manier uit elkaar gegaan,"is de
onwrikbare overtuiging van de
CZF-directeur.

Hoogste circusprijs
voor Yasmine SmartVandaag resultaat

schaamhaaronderzoek

Inverkrachtingszaak Kerkradenaar

Van onze verslaggever me du Cirque' bij het circusfesti-
val in Monte Carlo. In 1984 voeg-
dezij daar de Oscar Carré Trofee
aan toe en won opnieuw in Mon-
te Carlo de zilveren clown met
haar vrijheidsdressuur.

ROERMOND - Yasmine Smart,
de kleindochter van Billy Smart,
is gisteren in Roermond onder-
scheiden met Interpolis Circus
Award. Tijdens de avondvoor-
stellingvan het Cirque d'Hiverin
de Oranjerie ontving zij een oor-
konde en een cheque van vijfdui-
zend gulden uit handen Interpo-
lis topman mr. H. Verhoeven.

Yasmine Smart en haar man
Dany César behoren tot de circu-
sadel. Zij onderstreepten hun re-
putatie gisteren tijdens de eerste
twee voorstellingen van het Cir-
que d'Hiver 1989 met schitteren-
de paardendressuurnummers.Het is in Europa de hoogst gedo-

teerde circusprijs, die eerder is
toegekend aan Manuela Beeloo.
Voor Yasmine Smart is het niet
de eerste onderscheiding. Eerder
veroverde zij in 1981 detitel 'Da-

Roemenië
De zes geplande voorstellingen
van het Cirque d'Hiver, deze
week, waren lang tevoren uitver-
kocht. Gisteren is daar een ze-
vende aan toegevoegd, op zon-
dag vanaf 11.00 uur. De baten
zijn voor slachtofferhulp in Roe-
menië. De voorverkoop van de
toegangskaarten (a 25 gulden)
start vandaag bij de Oranjerie.

" Yasmine Smart (rechts)
ontvangt de oorkonde en de
cheque van 5000 gulden uit
handen van Interpolis top
man mr H. Verhoeven. Ge-
heel links Pierre Huyskens.

Foto: JANPAULKUIT

, Van onze verslaggever

I^STRICHT - Vandaag maakt, tbank Maastricht, in de straf-la^. de 43-jarige Kerkrade-V*rkr- u verdacht wordt van twee
%v C U"gen' resultaten bekend
Sk erSelrjkend schaamhaaronder-'

Ned'1onderzoek werd twee weken
tat en bevolen. Inmiddels heeft

laboratorium een
'\ roffen schaamhaar bij een'
% *;, s'achtoffers, vergeleken met
\t Qaarr»haar van de Kerkrade-
iülist "* werc'en wel overeen-
V v

en aangetoond, maar de zit-
'ivn of h vandaaS zal moeten uitwij-
'Vrj h

e officier van justitie dat als\ °ewijsmateriaal kan aanvoe-

len end werd twee weken ge-een gevangenisstraf van zes

jaar geëist tegen de Kerkradenaar,
die in eerste instantie verdacht
wordt van de zogeheten clownsver-
krachting (afgelopen zomer), maar
zich ook moet verantwoorden voor
een verkrachting die eenjaar eerder
op dezelfde weg tussen Heerlen en
Bocholtz plaatsvond.

Ontkenning
De Kerkradenaar heeft voortdur-
tend ontkend iets met deze zaken te
maken te hebben en weigerde tot
tweemaal toe lichaamscellen
(bloed/slijm) af te staan vopr een
DNA-test. Toen twee weken gele-
den, na het requisitoir van de offi-
cier en het pleidooi van advocaat
Moszkowicz, bekend werd dat er
geen onderzoek verricht was naar
overeenkomsten tussen het aange-
troffen schaamhaar en dat van de
verdachte, werd alsnog besloten dit
onderzoek te verrichten.
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is zullen geen nieuwe patiënten in Londen
geopereerd worden.
Onlangs werden in het Londense ziekenhuis
vier Nederlandse hartpatiënten geopereerd.

HEERLEN- Drie hartpatiënten uit de omge-
vingvan Rotterdam hebben de Stichting Ne-
derlanderse Hartpatiënten uit Roermond g*e-
machtigd opte treden tijdens het kort geding
dat zij hebben aangespannen tegen het zie-
kenfonds DSW. '

CZF verwerpt
beschuldiging

Scheidingpas nafors maar zakelijk overleg'

zijn gelopen. Dit was gebeurd tij-
dens takelwerkzaamheden met
een elders uitgegraven voorraad-
tank. Deze was daarbij plotseling
gekanteld, waardoor een restant
olie uit de tank het riool in-

rjjtie en brandweer gingen op
r* naar de bron en kwamen alP terecht bij' handelsonderne-
P[g Moermans aan de Groen-
perstraat, waar kort daarvoor'stookolie in het riool bleek te

Limburgs dagblad provincie
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nog even '89

HEERLEN - Afgelopen
week, half vijf. Een straat in
Zeswegen, een modern
rijtjeshuis met een ouder-
wets rinkelende bel. Een
grote herdershond doet
open. Grommend.
Voordat we goed en wel van
de schrik bekomen zijn, zit-
ten we in de huiskamer van
Eef (35) en Arno (38) Ge-
raedts. Zij zijn Het Funda-
ment. Weliswaar gesteund
door enkele andere bewo-
ners, maar zij zijn de motor
achter de belangenvereni-
ging, die de fundamenten
hebben gelegd voor de tien-
tallen berichten in de krant.
Die verre van altijd en alles-
behalve door iedereen in
dank werden afgenomen.

cijfers ten overstaan van de NOS-camera's
zelfs ontvallen dat 'Het Fundament' bezig
was met een moedwillige hetze en dat
men de bevindingen over de zuigelingen-
sterfte allesbehalve kon staven.

maakte eind september namelijk bekend
dat de zuigelingensterfte in de wijk hoger
ligt dan in andere vergelijkbare wijken.
Ook wees de vereniging op een onvolledi-
ge registratie van het aantal sterfgevallen
door de gemeente Heerlen.

APOTHEKEN

de verhoogde kindersterfte bleven over-
eind.

Inmiddels is de rust min of meer weerge-
keerd in Zeswegen. Aanleiding om eens
bij 'Het Fundament' aan te kloppen. Want
wie zit er nou eigenlijk achter die belan-
gengroep, die regelmatig schokkende in-
formatie aandraagt, waarmee men feite-
lijk niets anders van de grond wil krijgen
dan gedegen onderzoeken naar de leef-
baarheid in de wijk?

Wie in Godsnaam is 'Het Fundament'? En
wat voor mensen zitten daarachter...? Een
bezoek aan een in de schulp gekropen
echtpaar, dat een bijzonder bewogen jaar
achter derug heeft.

Als je in de archiefmappen bladert, op
zoek naar zaken die in het afgelopen jaar
de aandacht trokken, dan kun je niet om
het thema 'Zeswegen' heen.

Deze Heerlense woonwijk, dieeind zeven-
tiger jaren op mijnafval werd gebouwd,
zorgt al bijna twee jaar met grote regel-
maat voor dikke koppen in de regionale
kranten. Enerzijds omdat in de wijk (met
PAK's) vervuilde grond is aangetroffen en
anderzijds omdat er sprake is van een
slechtere gezondheidsbeleving onder de
bewoners.
In het afgelopen jaarkwam Zeswegen ook
landelijk in het nieuws. De radio, de kwa-
liteitskranten en het NOS-journaal.

Bewonersvereniging 'Het Fundament'

Tweemaal Don Quichotte en
de strijd om duidelijkheid

door richard willems

In de (kinderrijke) wijkzelf, bleven de re-
acties ook niet uit. Bewoners, die het vol-
strekt oneens waren met de publicatievan
de sterftecijfers, daagden 'Het Funda-
ment' voor de rechter en drongen aan op
rectificatie van de cijfers. Dure advocaten
werden ingeschakeld en uiteindelijk werd
er rechtgesproken: 'HetFundament' hoef-
de niets te rectificeren en de cijfers over

Met het naar buiten brengen van de sterf-
tecijfers bracht de bewonersvereniging
een stortvloed van verontwaardiging te-
weeg. Zeker de gemeente Heerlen schoot
het bekendmaken van zulke strikt per-
soonlijke gegevens in het verkeerde keel-
gat. Wethouder Jos Zuidgeest liet zich'
daags na het bekendmaken van de sterfte-

De avond-, weekend- en zol
diensten beginnen op vrijdap
en eindigen de volgende wd
dagochtend om 8.30 uur. La
BRUNSSUM. Bel TIGH S 7*
HEERLEN. Apotheek De Hf*Bongerd 25, S 719545. 8.g.g8
S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Nifl
hagen, Bernhardstraat I
S 312294. Voor spoedgevaUH
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSH»
Schönefeld, Hoofdstraat 2 *fl
de, S 452423.
KERKRADE-WEST. Mi
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheidß
Bleijerheiderstraat 52, ®W
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 ■zondag van 12.00 tot 13.00 i|
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor I
gevallen dag en nacht geopelI
SIMPELVELD BOCHI
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, S I
veld, S 441100. Zaterdag vall
tot 15.00 uur en zondag van 14 1
15.00 uur. Voor spoedgevall<j
men terecht van 22.00 tot 22.3
HOENSBROEK. Janssens,
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen
apotheek (bgg TIGH S 71140
TIGH - HEERLEN.
S 711400
(Informatie over avond- en
einddiensten van artsen, tai
sen, apothekers en het Om
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst
spoedgevallen tijdens avonL-
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur.fenden 24 uur doorlopend S 7 L
Werkdagen, tijdens werf
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL- SI»U
VELD. Wachtdienst voor spo
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD
BEEK. Wachtdienst voor spo
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBU
BINGELRADE. Wachtdienst
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedge*
is de dienstdoende verpleegd
ge bereikbaar onder S 462222 'EYGELSHOVEN - LANDGR
Wachtdienst voor spoedge^
S 323030. s

" Arno en EefGeraedts: TweemaalDon Quichotte. Foto: FRANSrade.

Twee jaar geleden liet het echt-
paar Geraedts zich verbazen over
de nonchalance, waarmee de ge-
meente Heerlen en een al be-
staande bewonersgroep in Zes-
wegen zich bogen over een on-
derzoeksrapport van de Univer-
siteit Nijmegen. In dat rapport
werd gewag gemaakt van een
slechtere gezondheidsbeleving
onder de vrouwen in de wijk.

ARTSEN

kaalslag op je privéleven bete-
kent, op je gezinsleven, je finan-
ciën en je nachtrust, dan moet
dat maar."

„Toen we dat rapport in handen
kregen, voelden we meteen de
behoefte om meer te achterhalen
dan de onderzoekers hadden
aangetoond. Want in het rapport
werd wel gewezen op een slech-
tere gezondheidsbeleving. Maar
een oorzaak werd daar niet voor
aangedragen," vertelt Arno.

zwartte maken.En dat terwijl we
juist het bestemet de bewoners
van Zeswegen voorhadden... en
nog steeds hébben, ook alklinkt
dat bij velen vreemd in de oren.
In ieder geval liepen de spannin-
gen soms zo hoog op, dat we 's
avonds geen oog meer dicht de-
den, bang werden om detelefoon
op te nemen en geen stap meer
buiten durfden te zetten."

vastgesteld dat hier meer zuige-
lingen sterven dan elders. En dat
er kennelijk veel meer aan de
hand moet zijn dan slechts een
vervuilde bodem.... Wij beseffen
daarom beter dan ooit tevoren
dat we in de toekomst nog harder
zullen moeten vechten om vol-
strekte opheldering te verkrij-
gen."

cijfers uiteindelijk in de pers te-
recht zijn gekomen, was niet de
bedoeling. Beter was het ge-
weest om met instanties als de
basisgezondheidsdienst, de
Heerlense gemeenteraad, artsen
en aanverwante deskundigen
achter gesloten deuren over deze
ontwikkeling te praten."
„Van de andere kant zijn door de
berichten wel wat mensen wak-
ker geworden. En dat was nodig
ook," zegt Eef.

bioscopen
HEERLEN

Royal: The Abyss, dag. beh. zo 14.30
17.30 en 20.30 uur, zo alleen 14.30 uur.
Rivoli: Ghostbusters 2, dag. beh. zo 14
16.30 18.45 en 21 uur, zo alleen 14 uur.
Maxim: Romuald and Juliette,dag. beh.
zo 15 18.15 en 20.30 uur, zo alleen 15 uur.
H5: Oudejaarsavond gesloten! Back to
the future 2, dag. 14 16.15 18.45en 21.30
uur. Theo en Thea en de ontmaskering
van het tenenkaasimperium, dag. 14.15
16.15 19 en 21.15 uur. Enk de Viking,
dag. 14.15 16.15 18.30 en 21 uur. Wild
Thing, dag. 18.30 en 21 uur. De Avon-
den, dag. 14.15 en 18.30 uur. De Kassiè-
re, dag. 16.15 en 21 uur. Oliver en Co.
dag. 14 15.45 en 17.15 uur. De Spiegel:
Kleine Vera, vr za ma di 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: K-9, vr za ma 20 uur. The
Kickboxer, vr za ma 22.15 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Rainman, wo 20
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Oudejaarsavond gesloten! Ghost-
busters 2. dag. 14.30 18.15 en 20.30 uur.
Who framed Roger Rabbit. dag. 14.30
uur. Wild Thing, dag. 18.30 en 21 uur.
Sec nq evil, hear no evil, dag. 14.30 en
18.15 uur: Sea of love, dag.. The Abyss,
dag. 14.30 18.15 en 21 uur. Cinema-Pala-
ce: Back to the future 2, dag. beh. zo 16
18.45 en 21.30 uur, zo 16 en 18.45 uur.
Theo en Thea en de ontmaskering van
het tenenkaasimperium, dag. beh. zo en
ma 14 16.30 19 en 21.45 uur, zo 14 16.30
en 19 uur, ma 16.30 19 en 21.45 uur. De
Avonden, dag. beh. zo 21.15 uur. De
Kassière, dag. 18.30 uur. Oliver en Co.,
dag. beh. ma 13.30 14.30en 16.30uur, ma
alleen 16.30 uur. Lumière: Oudejaars-
avond gesloten! Blueberry Hill, dag. 20
uur. The unbearable lightness of being,
dag. 21 uur. Burning Beds, dag. 22 uur.
Mijn vader woont in Rio, dag. beh. zo 14
uur. Kinderfilmhuis Zoem: Wilde zwa-
nen, wo 14 uur.

exposities
HEERLEN

Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Van vuurpijl tot
ruimteschip. Open di t/m vr en zo 13-17
uur. di en vr ook 19.30-22 uur. Thermen-
museum, Coriovallumstraat 9. Thermen
en badgebruiken in de Romijnse Tijd.
T/m 7/1, open di t/'m vr 10-17uur, za, zo
en feestdagen 14-17 uur. Stadsgalerij,
Raadhuisplein 19. De zondeval, installa-
tie van Edwin Janssen. T/m 4/2, open di
t/m vr 11-17uur, za en zo 14-17 uur. Wel-
terhof. Aquarellen van Leny Spanjer en
Miep Frankort. Open dag. 9-21 uur, za en
zo 13-19 uur. Galerie de Nor, Geerstraat
302. Expositie van Toine Dekkers. Tm
20/1. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Werk van Frans Budé en Andries Soer.
T/m 14 1, open wo t/m zo 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Toon
Boers. T/m 28/1. open ma t/m vr 10-15
uur.

HOENSBROEK
ABN. Foto's van Rushaka Teekema.
T/m 15/1, open werkdagen 9-16 uur.
NMB, Bongerd 13. Werk van I. Sormani.
Tm 29/12, open dag. 9-16 uur. Biblio-
theek. Foto's van Piet Craenen. Tm
14/1. Expositie over Nienke van Hich-
tum. Tm 31 12 Kasteel. Wintersalon
1989. Foto-expositie Bond van Neder-
landse Amateur Fotografen. T/m 31/12.
Fotogalerie 68. Foto's van Jean Paul
Rohner. Tm 7/1, open ma t/m vr 10-12 en
13.30-17uur. za en zo 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Henk
van Amerom. Tim7/1, open wo,do, za en
zo 13-17 uur, vr 13-20uur.

MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Dis, Tafel-
straat 28. Werk van Bart Drost. T/m 7/1,
open wo t/m zo 13-18 uur. Galerie Wan-
da Reiff, Rechtstraat 43. Parmiggiani.
T/m 6/1. open di t/m za 13-18 uur. Bonne-
fantenmuseum, Dominikanerplein 5.
Werk van Robert Mangold. T/m 28/1,
open di Lm vr 10-17 uur, za en zo 11-17
uur. Kamervan Koophandel, Het Bat 2.
Werk van Jan Heijnen. Tm 15/1. open
tijdens kantooruren. Artifort, St. Anna-
laan 23. Werk van Frits van der Zander.
Tm 6 1. open ma tm vr 9-17.30, za 10-16
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Werk van Hans Engelman en Teun Roo-
senburg. Van 30/12 t/m 3/2. Open di tm
za 13.30-17.30 uur. Generaalshuis. So-
lostucke van Guusje van Noorden. T/m
2/1, open ma 13-16 uur. di tm vr 11-16
uur, za 11-14 uur. Galerie La Dependan-
ce, OL Vrouweplein 24. Openingsexpo-
sitie. Vanaf8/12, open wo tm za 12-17.30
uur. Galerie Anny van den Besselaar,
Tafelstraat 6a. Werk van Michael van
den Besselaar. T/m 10/1, open do 13-18
uur, vr tm zo 11-18 uur. Galerie Schu-
wirth en Van Noorden. Grafiek van Ma-
rianne Aartsen, Fons Bloemen, Arme-
marie Hendriksen en Rainer Negrelli.
Tm 7 1. open do fm za 14-18 uur. Per-
roen galerie, Vrijthof 35. Werk van Jan
Heijnen. Tm 13/1, open wo tm za 13-18
uur. Galerie Henn, St. Nicolaasstr. 26c.
Werk van Tonn Prins. Open wo t/m za
16-20 uur. KNP-kantoor, Erasmusdo-
mein 50. Werk van Peter Gentenaar en
Pat Gentenaar-Torley. Tm 5/1, open ma
t/m vr 9-17 uur. Simera, Bogaarden-
straat 40b. Werk van Huub de Koning,
Armand Stijnen en René Reynders. Van
29 12 tm 3.2. opendi tm za 13.30-18 uur.

MEERSSEN
Bestuurscentrum, Beekstraat 51. Werk
van Pieter Defesche. T/m 19/1, open op
werkdagen van 9-12.30 uur en van 13.30-
-17 uur.

VAALS
Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Kera-
miek van Joop Crompvoets, Frank
Theunissen en Peter van Veen. Tm 21/1,
open za. zo 14-17 uur.

Arno leunt terug. Eef rolt een
verse sigaret. Er is genoeg ge-
zegd. De rust is min of meer
weergekeerd en dat moet even zo
blijven. Op de valreep wil het
echtpaar wel nog kwijt dat in
huize Geraedts de overtuiging
zal blijven heersen, dat de strijd
om volstrekte duidelijkheid nog
niet gestreden is.

„Pas wanneer wij de politiek en
de deskundigen die achter ons
staan op één lijn hebben ge-
bracht, zijn we tevreden. Dat be-
tekent dat we pas ophouden met
spitten, pleiten en dwarsliggen,
als er adequate en uitgebreide
onderzoeken komen. Zowel naar
de samenstelling van de bodem,
de lucht en het grondwater, als
naar de gezondheid van de bewo-
ners."
En dan is het gesprek definitief
ten einde. Koel worden handen
geschud. En vier vermoeide
ogen kijken ons na als een grote
herdershond ons uitgeleide doet.
Kwispelstaartend, half jankend
van blijdschap.

Toen de cijfers eenmaal in de re-
gionale kranten stonden en de
rest van journalistiek Nederland
naar Zeswegen kwam om eigen-
handig bij de Geraedtsen infor-
matie in te winnen, brak voor het
echtpaar een nieuwe periode
aan, vol onzekerheid en angst.

Met het publiceren van de cyfers
over kindersterfte balanceerde
het echtpaar Geraedts op het
randje van het toelaatbare. Dat
uiteindelijk bleek dat 'Het Fun-
dament' het bij het rechte eind
had (waardoor het eigenhandig
spitwerk in deze hypergevoelige
materie werd gerechtvaardigd)
wordt door het echtpaar niet ge-
zien als een overwinning.

Eef schenktkoffie in. Het is haar
en haar man aan te zien dat het
pauzeloos gewroet in archiefma-
teriaal en het hanteren van een
'Don Quichotterige verbeten-
heid' (lees het onophoudelijke
gebakkelei) in de richting van
een gemeente die de gezond-
heidsklachten en de milieuperi-
kelen bagatelliseert, hen niet in
de koude kleren is gaan zitten.

„Per slot van rekening ging het
over onze wijk, over onze kinde-
ren, over onze gezondheid," vult
Eefaan. „We wilden weten wat er
aan de hand was, waarom de be-
woners vaker ziek bleken dan
mensen in andere wijken. Dus
zijn we ons allereerst gaan ver-
diepen in dehistorie van demijn,
de gang van zaken na de mijn-
sluiting en de samenstelling van
de bodem onder Zeswegen. Tal-
loze deskundigen hebben we
daarvoor in de voorbije jarenaan
de jas getrokken. Voortdurend
stonden we bij de gemeente op
de stoep, met argumenten en ge-
gevens om te pleiten voor duide-
lijkheid omtrent de leefbaarheid
in de wijk."

HEERLEN. Voor spoedgev
TIGH (brandweercentrale) > I
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBB1
Voor spoedgevallen eigen hui
bellen. i m
KERKRADE-WEST. Voor II
gevallen eigen huisarts bellen- .
SCHIMMERT. Voor spoedge^*
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zat«U
12.00 uur vlg. telefoonbeantwo' 1
van eigen huisarts. Van zat*i<
12.00 uur tot zondagmorgen
uur 'van Dam, Zonstraat]
S 452879. Van zondagmorgenf
tot maandagmorgen 9.00 uuf jj
mers, Diepenbrockstraat
S 452712. Van maandagm" I
9.00 tot dinsdagmorgen B.OÖ f
Passage, Poststraat 20a, S 452« j
SIMPELVELD - BOCHOLTZ
terdag: nog niet bekend. Zond* j
maandag Jehne, Dr. Ottenstra 1
Simpelveld, S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Ml,
Fr. Erenslaan 32, S 313186. Zo
Ypenburg, Lichtenbergerstra^ 1

S 322072 en maandag EUS
Muhlenbergstraat 3, S 320660
ÜBACH OVER WORMS - N'
WENHAGEN. Eigen huisarts
len' fiVOERENDAAL. Praktijk -■
huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscefl'
Hoensbroek-Noord kunnen d#
nacht bellen, S 214821..

„Inmiddels zijn we twee jaarver-
der. Er is een onderzoek geweest
dat te hoge concentraties PAK's
(polycyclische aromatische kool-
waterstoffen) aan het licht heeft
bracht. Maar ook hebben we

Arno: „Natuurlijk hebben we
door voortdurend te wijzen op
onze vermoedens omtrent de
slechte leefbaarheid in de wijk
en de kranteberichten die daarop
geënt werden, nogal wat mensen
tegen ons in het harnas gejaagd.
Dat leidde op een gegeven mo-
ment tot telefonische dreige-
menten. Ze zouden onze kinde-
ren wel eens te grazen nemen als
we niet ophielden met de wijk

Arno: „Het is en blijft een bijzon-
der vervelende zaak, die je na-
tuurlijk niet zomaar aan de grote
klok hangt. Lang, misschien wel
een jaar, hebben wij dan ook na-
gedacht over het bekendmaken
van de cijfers. Maar we voelden
op ene goede dag dat we dit niet
langer voor onszelfkonden hou-
den en dat we verplicht waren
om een signaal te geven. Dat de

„We werden overrompeld door
depers," vertelt Arno. „En overal
verschenen plots tegenstrijdige
berichten. We begonnen ons
schuldig te voelen, we werden
gevraagd ons te rechtvaardigen,
maar we wisten dat dergelijke
moeilijkheden op ons af zouden
komen en we hebben ons schrap
gezet. Als je immers ergens aan
begint, dan moet je het afmaken.
Zo zijn we opgevoed. En als dat

in geprek
TANDARTSEN

Borger
Naar aanleiding van het artikel in
het Limburgs Dagblad van 23 de-
cember jl. wil ik reageren op de uit-
spraak van de Raad van State inza-
ke familie Borger contra Lijst Bor-
ger.

De familienaam Borger die reeds
vanaf 1923 in de Brunssumse poli-
tiek tot 1984 garant stond voor een
heldere, open politiek, zonder fran-
je,mag thans door de heerBoumans
gebruikt worden.
Voor ons Borgers is de uitspraak
van de Raad van State een teleur-
stelling. Een uitspraak van het
hoogste gerecht in deze wordt door
ons natuurlijk gerespecteerd.
Duidelijk is in ieder geval dat de
heer Boumans de politiek van de
Lijst Borger vanaf 1984 heeft be-
paald. Boumans is-dus ook politiek
verantwoordelijk voor deze lijst en
'niemand' anders.
Als Borgers vinden wij het belang-
rijk dat de kiezers daarvan op de
hoogte zijn. Door de uitspraak van
de Raad van State is Boumans ge-
borgen. De kiezer is straks in maart
aan het woord.
BRUNSSUM G.L.M. Borger.

Goossens voert zijn eigen lijst
blijven staan. Voor de PvdA
Wojtkowiak en Evers, en Boy
aan, gevolgd door Ron Offer-
mans. Enig vrouwelijk lichtpunt
is momenteel Riet Cremers, die
samen met Pierre Lindner ver-
der gaat als 'Democraten Onder-
banken'.

Overstap
Als enige partij in deKerkraadse
raad heeft Burgerbelangen de
kandidatenlijst nog niet com-
pleet „Enkele mensen hebben
we bedenktijd gegeven tot 1 ja-
nuari", luidt de uitleg. Je zou
kunnen zeggen dat dit een zeer
zorgvuldige manier van werken
is. Anderzijds biedt dit ook de
mogelijkheid om eens lekker te
filosoferen over welke mensen
zich nu sufzitten te piekeren tus-
sen oud en nieuw over de vraag
of ze de stap naar Burgerbelan-
genwagen. Het gerucht is bijzon-
der hardnekkig dat Karl Maes-
sen, door het CDA vriendelijk
maar beslist bedankt voor bewe-
zen diensten, die overstap zou
overwegen. Burgerbelangen pro-
fileert zich nadrukkelijk als par-
tij die dicht bij de mensen staat.

Tijdens een maandelijks spreek-
uur kan men terecht voor het
uiten van klachten over velerlei
zaken. Naar wij vermoeden zul-
len losliggende trottoirtegels en
niet functionerende lantaarnpa-
len de overhand hebben. In die
filosofie past Karl Maessen uit-
stekend. In zijn thuishaven Che-
vremont is hij diep geworteld in
het verenigingsleven en daar
staat hij dus dicht bij de mensen.

Wedden dat... O ja,Karl Maessen
is toevallig ook nog goed voor
veel stemmen.

Eindredactie: Emile Hollman
Met bijdragen van Jo Reinders,
Wim Dragstra en Joos Philip-
pens

HEERLEN - HULSBERG - "

RENDAAL. Zondag Nelissen.
bachtstraat 26, S 712737 en K*
dag Lic, Vrusschemigerweé
S 420138. Spreekuur zaterdas
zondag van 11.00 tot 12.00
B.g.g. TIGH® 711400. ,
KERKRADE - ÜBACH 0
WORMS - SCHAESBERG - N»
WENHAGEN - EYGELSHO*
Genders, Heggewikke 37-39.v
bach, S 315764. Spreekuur .11.30 tot 12.00 uur en van 19.0"
19.30 uur. ,
SIMPELVELD - BOCHOL1»'
GULPEN - VAALS - WIJLRE -"
TEM. Coenen, Past. Laevenstr»
Ransdaal, S 04459-1927. Spree
van 11.30 tot 12.00 uur en van ■
tot 18.00 uur. ,
BRUNSSUM - SCHINVEM
NUTH - HOENSBROEK - SC
NEN. Schoffelen, Op de Va"
Brunssum, S 252797. Spre«
van 11.30 tot 12.00 uur en van 'tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en' nacht bereikbaar, S 71
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

Vrouwen spelen wèl een steeds
grotere rol in de Heerlense poli-
tiek. Dorien Tobi als nummer
twee op de PvdA-lijst en Els Hae-
nen idem dito bij het CDA. Dat
houdt de belofte in dat er twee
vrouwen een wethouderszetel
gaan bezetten, als er een PvdA-
CDA coalitie komt. A15..., want
zo zeker is dat allemaal nog niet.

Vrouwen (2)

Terug
Of de huidige gemeenteraadsle-
den van Onderbanken er nu
wakker van liggen of niet, feit is
wel, dat de terugkeer van oud-
wethouder Jo Theunissen aan
het politieke front opmerkelijk
mag worden genoemd. Na vier
jaar afwezigheid wegens 'andere
drukke werkzaamheden' vindt
Jo Theunissen het tijd, om weer
wat meer openheid in de raad te
brengen. Volgens Theunissen
schort het daar sinds een aantal
jaren flink aan. „Er vinden weer
besloten raadsvergaderingen
plaats, er zijn geen openbare
hoorzittingen meer. Zelfs partij-
en die altijd voor openheid pleit-
ten, zitten nu achter gesloten
deuren te vergaderen," aldus de
nieuwe lijsttrekker van de lijst
'Kleine Onderbanken' bij de be-
kendmaking van zijn come back
in de politiek. „Als je angst hebt,
om mensen optimaal te informe-
ren, dan heb je iets te verbergen.
Mijn doel is om hier een einde
aan te maken. Bovendien wor-
den de mensen tegenwoordig
door de gemeente op een smade-
lijke wijze behandeld. Die bur-
gers komen dan bij mij aan de
deur, om verder geholpente wor-
den. Daarom wil ik weer raadslid
worden en zo een basis hebben,
om voor deze mensen op te ko-
men," vindt Theunissen.

Vrouwen

Bij het CDA, waar Renneberg
momenteel nog fractievoorzitter
is, zal de Jabeekenaarechter niet
op de lijst staan. Die partij wil
enige vernieuwing in de lijst
doorvoeren, en daarbij was geen
hoge plaats voor Renneberg
weggelegd. Nieuwe lijsttrekker
wordt Chel Goossens, gevolgd
door nieuwkomers Dick Cre-
mers en Pie Daniels, en het hui-
dige raadslid SjefCleven. Renne-
berg zegt van de hele situatie niet
wakker te liggen. „Ik heb het ge-
voeld als een motie van wantrou-
wen tegen de fractie, en niet te-
gen mijzelf. Ik wens niet zomaar
een plaats op de lijst in te nemen,
die men mij aanwijst. Maar daar
ben ik inmiddels overheen," al-
dus Renneberg.

niet of het verstandig is om weer
mee te doen. Vanwege mijn ge-
zondheidstoestand wil ik daar
ook mijn behandelend arts laten
meebeslissen."

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierena^
wordt eventueel doorverweze0'

Jeugd houdt duivenshow
KERKRADE - Het districtRoderland van de Centrale Limburgse-$j
van Postduivenhouders (CLBvP) houdt zaterdag in lokaal 'A l-"^Kom', Laurastraat 127 te Eygelshoven een duivenshow, waarbij de
toongestelde duiven door jeugdleden zijn ingezet. .0.Het inzetten van de duiven is tussen 9 en 10 uur. De keuring is van *j
uur, waarna de duivenshow voor iedereen toegankelijk is. Voor mee
formatie: S 045-351601.

Of Sjir Renneberg nog terug-
keert in diezelfde raad van On-
derbanken, blijft nog even in het
midden. Renneberg: „Ik weet

Renneberg

Want laten we eerlijk zijn, de po-
litieke verwikkelingen van met
name het afgelopen jaar getuigen
nu niet bepaald van een al te een-
drachtig samenwerken van de
PvdA en het CDA in Heerlen. We
zouden ons kunnen voorstellen
dat als de PvdA een behoorlijke
winst boekt bij de verkiezingen
(er wordt gesproken van twaalf
nu naar zestien zetels na de ver-
kiezingen) de sociaal-democra-
ten kiezen voor de veel pragmati-
scher werkende VVD-fractie.

Overigens staan vrouwen in On-
derbanken nog niet zo te dringen
om op de diverse lijsten plaats te
nemen, als het tenminste om een
verkiesbare plaats gaat. Dat bete-
kent, dat zowel bij de PvdA als-
ook de Lijst Boy Goossens de-
zelfde kopstukken bovenaan

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Wim Oragstra,
S 045-710317
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
3 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-443316
Richard Willems,
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Joos Philippens,
S 04455-2161

kiespijn
Kiespijn is een politieke rubriek die dientals aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen die op 2 1 maart 1990 worden gehouden.
Deze rubiek verschijnt elke vrijdag op deze pagina.

L. ———
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VGZ/Sittardia en Banik Karvina be-
zorgden het talrijke publiek in de
Geleense sporthal een aangenaam
avondje. Supersnel aanvalsspel,
schitterende reddingen van beide
doelmannen en technische hoog-
standjes deden de enthousiaste be-
zoekers op het puntje van hun stoel
belanden.Aanvankelijk leeker voor
de Tsjechische topploeg geen
vuiltjeaan de lucht. Ruststand: 9-12.

In het duel van Granitas Kaunas te-
gen Herschi/V en L was een bijzon-
dererol weggelegd voor Jan-Willem
Hamers. De ex-international uit Ge-

sprong: 21-20. In de slotfase leek de
Sittardse ploeg aan het langste eind
te trekken. Een strafworp leverde
Karvina in de slotseconde alsnog
een gelijkspel op.

Litouwen wil graag als onalliankL^staat opl
touw tevens aan interna-H

sportevenementen gaanH
Grinbergas, de 64-H

van GranitasM
de voorvechters!

om Als gere-M
een be-HhebH

ik een ontmoeting met lOC-voorzit-H
ter Juan-Antonio Samaranch. Dan
komt de kwestie Litouwen aan de
orde. Als het even kan, willen we tij-
dens de Olympische Spelen in Bar-
celona onder eigen vlag deelne-
men".

opl

1
Sittardia Banik Karvina met de rug
tegen de muur. Stapje-voor-stapje
kwam de ploegvan trainer Jo Maas
dichterbij en zes minuten voor het
einde zelfs voor het eerst op voor-

Clunklopt aan bij gemeente voor ingrijpende renovatie sportpark Blauw Wit in
slotfase

langs Staman

" Sprongworp van Klaus Veerman in de wedstrijd tegen Granitas Kaunas.
Foto: WIDDERSHOVEN

vechtlust, de IJslanders goed bij.
Doelman Jacques Josten herstelde
zich na een zwakke start uitstekend,
waardoor Blauw Wit overeind blij-
ven. Jostenwerd na afloop uitgeroe-
pe als 'Man van de wedstrijd.

Beaphar steekt anderhalf
niljoen gulden in Roda JC

BEEK - Tegenvallend spel op de
eerste dag van de Limburgse Hand-
baldagen in Beek. Het Oostduitse
BSG Motor Eisenach won met 21-13
van het Franse Gagny. Kwantum
Blauw Wit rekende in de slotfase af
met Staman uit IJsland: 25-23. Met
name het duel tussen Gagny en
BSG Motor Eisenach was niet best.
De Fransen, niet op volle sterkte
aanwezig, konden het hoge tempo
van de Oostduitsers nauwelijks bij-
benen. 'Man of the match' - een pa-
nel van deskundigen bepaalt na af-
loop van elke wedstrijd de beste
speler van het veld - was doelman
Helge Brettschneider van Eisenach.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

De tweede helft was van aanzienlijk
minder gehalte. Toen de Beekse
ploeg in de tweede helft via 16-18 te-
rugkwam en zelfs kans zag gelijke
tred te houden met Stjarnan, groei-
de het ongenoegen bij de IJslan-
ders. In derommelige en veel te har-
de slotfase kreeg Sigurdur Bjarna-
son een rechtstreekse rode kaart
van scheidsrechter Jo Nusser.

Het duel tussen Kwantum Blauw
Wit en Stjarnan was in de eerste
helft het aankijken meer dan waard.
In die fase dicteerden de IJslanders
het spel, maar Kwantum hield,
mede door een geweldige dosis

Peter Post contracteert
superman Olaf Ludwig

Groep A: USM Gagny-Motor Eisenach 13-21 (5-9); HerschiTV en L-Granitas Kaunas
22-28 (11-15). Stand: 1. Motor Eisenach 1-2(21-13); 2. Granitas Kaunas 1-2 (28-22); 3.
Herschi/Ven L 1-0(22-28); 4. USM Gagny 1-0(13-21). Groep B: Kwantum Blauw Wit-
Stjarnan Reykjavik 25-23 (14-15); VGZ/Sittardia-BanikKarvina 22-22(9-12). Stand:
1. Kwantum Blauw Wit 1-2(25-23); 2. VGZ/Sittardia 1-1 (22-22); 3. Banik Karvina 1-1
(22-22); 4. Stjarnan Reykjavik 1-0 (23-25).

Programma vandaag: Beek, sporthal De Haamen 14.00 uur: Motor Eisenach-Her-
schi/VenL; 15.30: BanikKarvina-Kwantum Blauw Wit. Sittard, Stadssporthal 14.00
uur: Granitas Kaunas-USM Gagny; 15.30: Stjarnan Reykjavik-VGZ/Sittardia. Ge-
leen, sporthal Glanerbrook 19.30 uur: Herschi/V en L-USM Gagny; 21.00: Banik Kar-
vina-Stjarnan Reykjavik. Sittard, Stadssporthal 19.30 uur: Motor Eisenach-Granitas
Kaunas; 21.00: VGZ/Sittardia-Kwantum/Blauw Wit.

Handballers op de
bres voor Litouwen

Sterke start gemotiveerdKaunas tegen Yen L

Van onze sportredactie
VENTER/KERKRADE - Roda JC
■t zich in elk geval de komende drie
f verzekerd van shirtsponsoring
'f Beaphar. De Kerkraadse club
ft een akkoord bereikt met de dier-
fcesmiddelenfirma uit Deventer
f een nieuw langdurig contract, dat
la jaarlijks een bedrag van rond de
■miljoen gulden moet opleveren,
ligt in de bedoeling dat volgende
!k het contract wordt ondertekend.

en Beaphar hebbenrelatief snel tot een
"^e meerjarige verbintenis besloten. De
J[jj uit Deventer zag haar bekendheid bij
jj°tentiëlekopers het laatste jaarmeer dan
''übbelen. Daar zijn volgens Beaphar
*al de sportieve successen van Roda JC
*t aan. De Kerkraadse club verscheen''Vuldig op het tv-scherm en maakte voor-nam met de twee historische EC-ontmoe-
>en tegen Sredets Sofia.

waarmee onder andere de bouwvan de busi-
ness-seats bekostigd zal worden.

sport kort

van de zwaarste etappe-wedstrijden
voor amateurs. In 1987 eindigde hij
bij het WK op de weg als vierde. Dit
jaar werd hij tweede in de Ronde
van België en kampioen van de
DDR op de weg.

Ludwig is de vierde grote aankoop
van Peter Post. De ploegleider con-
tracteerde eerder Theunisse en
Rooks, afkomstig van de PDM-
ploeg, en de Sovjetrenner Ekimov.

HEERLEN - Olympisch wegkam-
pioen Olaf Ludwig heeft een con-
tract voor twee jaar getekend bij de
Panasonicploeg van Peter Post. Hij
is de vijfde Oostduitser die, na de
politieke omwentelingen in de
DDR, overeenstemming bereikt
met een formatie uit het westen.
Eerder legde PDM Uwe Ampler en
Uwe Raab vast. De Italiaanse for-
matie Chateau d'Ax contracteerde
Mario Kummer en Jan Schur, die
beiden in Seoel een gouden medail-
le veroverden. Kummer was daar-
naast meervoudig wereldkampioen
100 kilometer ploegentijdrit. GA Eagles test

John Linford
De 29-jarige Ludwig zette in Seoel
de kroon op een bijna onnavolgbare
reeks van successen. Al bij de
Olympische Spelen van 1980, in
Moskou, won de superman een zil-
veren medaille tijdens de 100 kilo-
meter ploegentijdrit. Ludwig won
in 1982 en 1986 de Vredeskoers, een

DEVENTER - John Linford (32)
speelt tijdens de winterstop twee
oefenwedstrijden bij Go Ahead
Eagles. Mocht de Engelsman in de
ogen van trainer Korbach voldoen,
dan zal hij dit seizoen in Deventer
volmaken. Linford, ex-Fortunees en
vorig seizoen nog actief bij FC
Utrecht, speelde deze competitie tot
nu toe in zijn geboorteland bij een
non-league club. Hij heeft de ama-
teurstatus en er hoeft dus voor hem
geen transferbedrag te worden be-
taald.

KEULEN - Volker Diehl en Stan
Tourné wonnen de eerste jacht op
de openingsavondvan de 38ste Zes-
daagse van Keulen. Samen met de
koppels Kappes/De Wilde en Binco-
letto/Bolten namen zij een ronde
voorsprong op de rest van het veld.

Zesdaagse-circus
op volle toeren

bij MVV, Vitesse, PEC Zwolle, FC Gronin-
gen en Go Ahead Eagles, lijkt op voorhand
eveneens (politiek) geen haalbare kaart.

erdubbeling
!l|orse toename van de naamsbekendheid
jset feit dat Beaphar aan het einde van dit
a?£n de shirtsponsoring bij DS'79 wil
u'^digen, maken het bovendien mogelijk
i^e firma tegemoet kan komen aan de fi-dele eisen van Roda JC. Die behelzen
t Verdubbeling van de opbrengsten uitr^sponsoring, hetgeen betekent dat Bea-(?r de komende jarenper seizoen ongeveer

half miljoen gulden neertelt.

fps bekend, heeft de Kerkraadse club in
°nlangs gepresenteerde beleidsplan con-
l plannen ontvouwd om een vaste plaats|3 e sub-top van het betaalde voetbal -enJ^hee jaarlijks deelname aan een van de. °pese bekertoernooien - te veroveren.
w die doelstellingen te realiseren heeft

a niet alleen goede geldschieters nodig,
j?.r wil de club ook de accommodatie op

verbeterd zien.

De algehele renovatie en vernieuwing van de
accommodatie houdt mede verband met het
plan van Roda JC zich terug te trekken uit
het sportcomplex GroeneLong en alle activi-
teiten centraal te bundelen in het Gemeente-
lijk Sportpark. Dat betekent, dat ook de in
slechte staat verkerende bijvelden van het
sportpark een ingrijpende aanpassing moe-
ten ondergaan. Zo is het de bedoeling, dat het
laag gelegen en bij slecht weer onbespeelba-
re oefenveld een halve meter wordt opge-
hoogd, waardoor een goede afwatering mo-
gelijk wordt.

Het zesdaagse-circus draait de ko-
mende weken op volle toeren. Na
Keulen volgt Stuttgart van 12 t/m 17
januari. In Stuttgart vormt Ad Wij-
nands een koppel met Peter Pieters.
De Zesdaagse van Antwerpen
wordt van 19 t/m 24 januari verre-
den. Daar zijn onder meer de kop-
pels Pieters/Legrand, Clark/Bruy-
neelen Vanderaerden/De Wilde van
de partij.

Struikelblok
Een commissie onderzoekt momenteel in
hoeverre de gemeente tegemoet kan komen
aan de wensen van Roda JC. Met name de ga-
rantie van 7,2 miljoen gulden kan een stuikel-
blok vormen. Verwacht wordt, dat de ge-
meente Kerkrade zich niet zonder meer ga-
rant stelt voor dit bedrag. Privatisering, zoals

Daarom onderzoekt een ambtelijke werk-
groep een tussenvorm. Gekeken wordt of de
sportaccommodatie Kaalheide niet beter on-
dergebracht kan worden in een rechtsli-
chaam, bijvoorbeeld een stichting of een be-
sloten vennootschap met garanties voor de
andere gebruikers van het complex, zoals at-
letiekvereniging Achilles Top en het WMC.

kader wacht Roda JC met veel span-
,||> het besluit van de gemeenteraad af, die
/'eind januari zal buigen over de plannen

deKerkraadse club om het Gemeentelijk
op Kaalheide te renoveren. Roda

!j|St de plaatselijke overheid om een ge-
van 7,2 miljoen gulden en

ojJjSchelding van de schulden, grootJ:00 gulden. Geldschieter Nol Hendriks
t toegezegd zich eveneens garant te stel-
voor een bedrag van rond zeven miljoen,

Miljoenen

PRAAG/ROTTERDAM - Feyen-
oord heeft de hand gelegd op de
Tsjechische international Stanislav
Griga. Of de 27-jarige van Sparta
Praag afkomstige spits inderdaad
actief wordt in De Kuip, is afhanke-
lijk van de toestemming van de
Stichting Arbeidszaken. Voor wel-
ke periode Griga is vastgelegd, is
niet bekend. Griga zal in elk geval
voor zijn land uitkomen tijdens het
WK in Italië. Griga scoorde in negen
seizoenen honderdtwintig competi-
tiegoals voor Sparta Praag.

Spits voor
Feyenoord

" ZUNDERT- Na drie dagen gaat
Ludo Dielis aan de leiding in de bil-
jartvijfkamp in Zundert. Hij wordt
gevolgd door de Belg Caudron en de
Nederlanders Van de Ven, Jaspers
en Havermans. Raymond Ceule-
mans sluit de rij.

Van onze sportredactie

£EERLEN/VENT - Jaap Meer-
it 11' gerenommeerd musicus en
i.. 2Un vrije tijd fanatiek berg-

Umrner, is om het leven geko-en bij een lawine-ongeluk in de
A°stenrijkse Alpen. De 32-jarige
erv Sterdammer' e vee* alpiene

opdeed in de Himalaya,
tw op eerste kerstdag met
in tf vr?enden een toerski-tocht
n net Otztal. Zij waren op weg
*ar een berghut op 2.600 meter

Een reddingsploeg uit Vent heeft
zijn lichaam inmiddels uit de
sneeuw opgegraven. Jaap Moer-
man speelde als talentvol hoor-
nist in diverse symfonie-orkes-
.ten. Als alpinist klom hij veel
moeilijke routes in de Alpen. In
1987 maakte hij deel uit van de
Nederlandse Makalu-expeditie,
een berg van 8.481 meter in de
Himalaya. Door slecht weer
slaagde de groep van Moerman
er toen niet in de top van de zoge-
naamde 'Zwarte Reus' te berei-
ken.

Musicus
Verongelukt

in Alpen

hoogte, maar Moerman besloot
een andere route te nemen. Toen
hij 's avonds niet kwam opdagen,
zetten zijn metgezellen een zoek-
actie op touw. Het spoor van
Moerman eindigde in een verse
lawine-kegel.

" ZELL AM SEE- Het Nederlands
ijshockeyteam verloor de eerste van
twee oefenwedstrijden tegen Oos-
tenrijk in Zeil am Sec met 1-4. De
periodestanden waren 0-0, 0-1, 1-3.

gewerkt. Bondscoach Wuqiang
Pang beschikt tot dat tijdstip alleen
op dinsdag in Sneek over de com-
plete groep.

Volleybalsters verslaan Frankrijk en DDR

Verpletterende
Oranje-smash Door ongeslagen uit de voorrondes

tevoorschijn te komen omzeilt
Oranje een voortijdige confrontatie
met toernooifavoriet Cuba. Neder-
land ontmoet vandaag in de kruisfi-
nales de nummer tweevan Poule B,
Olimpia Ravenna, terwijl Cuba de
degens kruist met de DDR. Bij de
heren hebben in poule A Joegosla-
vië en Polen, en in PouleB Tjechos-
lowakije en het Brazilaanse club-
team Minas Belo Horizonte de ron-
de van de laatste vier bereikt.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

APELDOORN - Het wegwerken
van de in Spanje opgelopen kater
heeft hoogste prioriteit bij de Oran-
je-volleybalsters. Op zoek naar eer-
herstel voor hetfalen tijdens de EK-
kwalificatie in La Coruna afgelopen
juni, bereikte het keurkorps van
coach Pang op de tweede speeldag
van het Centraal Beheer/PZ Dyna-
motoernooi in Apeldoorn de kruisfi-
nales. Na de eerdere strafexpeditie
tegen Polen werd ook Frankrijk
verpletterd met 3-0 (15-7, 15-2, 15-9).
Zelfs Europees vice-kampioen
DDR kon tijdens de laatste poule-
wedstrijd de dadendrang van Ne-
derland niet indammen: 3-1 (15-9,
6-15, 15-4, 15-7).

De overwinning op de overigens

sterk verjongde DDR-formatie was
een puntgave opsteker voor de
Oranjevrouwen die vanaf 1 januari
ook op de loonlijst van de volleybal-
bond NeVoßo staan. De benodigde
pecunia worden beschikbaar ge-
steld door bondsponsor Nationale

Nederlanden. De ambities worden
vertaald in minimaal twintig uur
trainingsarbeid per week. Een
kwantum dat tot het einde van de
competitie grotendeels bij de clubs
- Avero/OS en Brother/Martinus
zijn hofleverancier - zal worden af-
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# Ook de drie komende jarenkunnen Silvio Diliberto, Alfons Groenendijken Peter van der Waart (vlnr) zich
op deRoda-borst kloppen met Beaphar. Foto: dries linssen

leen speelde als in zijn beste jaren.
Hij alleen hield V en L lange tijd in
de race. Zeven van de elf doelpun-
ten voor de pauze (11-15) kwamen
van zijn hand. Ook verdedigend
stond Hamers zijn mannetje. Teke-
nend voor zijn imposante optreden
was het feit dat tijdens zijn kort-
stondige afwezigheid om weer op
adem te komen, Granitas Kaunas
vijfmaal op rij scoorde. Na rust
kreeg Hamers mandekking. Met die
zet haalde Kaunas de angel uit de
aanval van V en L. In de beginfase
van de tweede helft kon Kaunas het
duel definitief in zijn voordeel be-
slissen.

GELEEN - Granitas Kaunas uit de
Sovjet-republiekLitouwen heeft op
de eerste dag van de Limburgse
Handbaldagen een voorschot geno-
men op de eindzege. In sporthal
Glanerbrook te Geleen versloeg de
ploeg van trainer Skarbalius het
voor eigen publiek acterende Her-
schik en L met 28-22. Granitas
Kaunas is er veel aan gelegen de eer-
ste prijs in de wacht te slepen. In de
strijd voor onafhankelijkheid van
de republiek Litouwen zou troonop-
volging van MAI Moskou, de win-
naar van vorig jaar, een aardige
sportieve opsteker zrjn.

handbaldagen in cijfers



Zonnebanken/Zonnehemels

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

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

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

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

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

Radio en Afspeelapparatuur

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox
Elipson
Magnat

Als het echt héél goed moet
zijn.

Kom dan naar speciaalzaak

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop JVC JA-S 11 VER-
STERKER, Mitsubishi DA-F
200 Tuner, Akai AP-100/
100Cdraaitafel, Akai 4000
DS tape-deck met banden,
alles in prima staat. St.
Joannesstraat 28 Kerkrade-
West. Tel. 045-410696.

Uitgaan
Theater SIRKEL wegens
ziekte geen live-band Que
Passa. KarenAnna kookt
exotisch met Oud en Nieuw.
Ook vegetarisch. Incl. een
glas champagne. Tijdig re-
serveren. Tel. 04490-25574

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
■ ——Foto/Rlm
Te koop DURST 601 ver-
groter met componon 80
mm, Nikkor 50 mm objectief.
Inl. 045-3149589
MAMIYA 645, 1000S, met
veel toebehoren. T.e.a.b.
Tel. 045-417680.

Muziek
■ —■-■■- —

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
örkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

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

~
2 GELUIDSBOXEN voor or-

PIANO of vleugel? Kopen of *> Watt, z.g.a.n. 045-
-huren? De grootste keuze —bij Van Urk. Vraag offerte. Te k. YAMAHA synthesizer
Bel. 010-4363500. Van Urk DX 21, met toebeh. ’ 800,-.
Westersingel 42, R dam. Tel. 045-228049.

Kunst en Antiek
«***ü " ■ —■■■■■

, i„j

Grootste Antiekbeurs Weert
Sporthal Leuken (Weert Oost). Zaterdag 30 dcc. 11-17 uur, zondag 31 dcc. 11-17 uur.

Nieuwjaarsdag 12-18 uur, 50 stands.
Org. 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.
Geqp: dond. vrijd. en zat.

Te k. gr. coll. ant. AARDE-
WERK, De Oliemolen Heer-
len. Tel. 045-717971.

Te k. 6 oude MIJNLAMPEN
en diverse spullen, Nullan-
derstr. 82. bellen bij Eden,
K'rade.

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's body-war-
mers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met stalen
neus, enz. enz. Bij: K. Stienstra en Zn. Wagenschutsweg

21, Palemig-Heerlen, tel. 045-722334.

Vuurwerk
Veel keus bij Rens Janssen, Ganzeweide 54-56 Heerlen.

Tel. 045-211486.

Vuurwerk
boven 14 jaar

De Speelboom, Kerkplein 54, Voerendaal

Vuurwerk
Ramakers Bazar, Herver 25,

Bocholtz Verkoop: vrijdag
9.00-12.30 13.30-20.00 uur.

zat. 9.00-17.00 uur
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
■Op is op VUURWERKPAK-
"HfcTTEN geen ’ 75,- maar
/ 30,-. Tel. 045-751917.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

SUCCES is geen toeval
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure schrij-
ven naar: Universa, Henne-
kuilstr. 14, 6121 KW Bom.
Te koop IJSHOCKEY
schaatsen, mt. 41, ’ 40,-.
04405-2994.
Te k. PHILIPS bandrecorder
typ. no. 4504 en 35 lang-
speelbanden 045-216040.
Te k. aangeb. INVALIDE-
WAGENTJE m. verzeke-
ring, wasmachine en getuig
voor dubb. pony. Tel. 045-
-353248.

Kontakten/Klubs— —- - —■■——. M..M

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

50 c/m
06-320.323.01

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

I 06-320.330.02

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Grote Silvester-Party
31 December Villa Liberta

voor paren en alleenstaanden van 21.00 uur tot ??.
Op vrijdag steeds open voor paren en alleenst.

'Za. uitsl. paren. Maaseikerweg 24 Susteren. 04499-4928.
Za. 30 dcc. gesloten.

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.

Diana Escort
045-215113/226565
Sex'o'foon Box

06-320.329.50 (50 cpm)
Wildvreemde meisjes die het met jou willen doen, dat is het

spannendste! Wie weet versier je ze wel. Probeer maar!

Homobox 06-320.325.50
WILDVREEMDE JONGENS DOEN T MET ELKAAR

50 et p/m

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

320.320.24.
SM Maniac

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

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

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

Annetje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug

06-320.320.08
LIVE-LIVE-LIVE

Sex relax box
praat mee over sex

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

S.M. Box
06-320.330.70

Talk, prod. 50 et p/m

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

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

Sex-Box
06-320.325.06

Mooiste meisje
50 et p/m 06-

-320.320.50
Sexlijn 10

EVELIENTJE DURFT!

320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

50 et p/m

045-326191
Escortservice. All-in.

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

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

Love
wenst u prettige feestdagen

en gezond 1990.
Geop. 12.00-01.00 uur

(zon- en feestdg. gesloten).
Voor gehele dag onbeperkt

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

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

(Gastvrouw gevr. ’ 1.000,-- p.w.)

Top S&M
meesteressegenot 50cm 06

320.331.13
Rijpe Greet

40 plus
pakt je live 50 cpm 06

320.322.27
hardlesbi

rijpe triosex 50 cpm 06-

-320.323.24
Rijpe

buurvrouw
heet in aktie! 50 cpm 06

320.331.23
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).

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

Club
2000

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

Tev. meisjes gevraagd.
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 c/m

Gay Bizar
Niets gaat deze hete

jongens te 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. 1 e 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

Privéhuis
Donna

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

Jongens met
jongens

Rauwe homosex!
50 cpm. 06-

-320.321.08
Groepssex

50 cpm 06

320.321.04
Bizar Live

Zeer extreem! 50 cpm 06

320.321.01
Jong meisje

vraagt!
Meisjesproblemen!

50cpm 06

320.328.30
Chick

Uit 't sexblad! 50 cpm 06

320.321.61
Xaviera

Hollander
Wereldberoemd! 50 cpm 06

320.320.02
50 cpm 06

320.323.17
Cora & Willem

Hetero live-sex! 50 cpm 06

320.320.03
Sex-adres

De beste bordelen!
50 cpm 06

320.322.02
Anita

Privé met escort. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

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

045-411766.

Thai privé
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

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

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

’ 50,- all in
Katja Brigit en Stella.

045-423608

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

045 - 22 94 60
Nieuw, Escort.

Topsex
The best voor 50 cpm 06

320.325.25
Lady B

hard en.lekker 50 cpm 06

320.324.68
De Nationale

8.Z.5.-lijn. Alle feestdagen
geopend. Bel: 013-321395.

Bel je eigen
Provinciebox

BABBEL, KLETS, RATEL,
RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611 -50 et p/m

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

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

Waar???
Voor o.a. die

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

meisjes. Bubble bad.
Maaseikerweg 24

(A2afslag Maaseik, richting
Susteren, 350 mtr. aan

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

04499-4346.

Gezocht
Bestaand privéhuis/club/

bordeel ter overname of te
huur gevr., min. 3 relax-

kamers, overname inboedel
geen bezwaar, tel. 040-

-456438.
Welke kerstman wil ons

versieren?

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen.
Tel. 04490-45814.

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

len. 045-225237

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

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

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

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

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 Ct p/m

Lekkere meid zkt sexcontact
Sex contactlijn

06-320.320.33 - 50 et p/m
Direct snel sexcontact

Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontaktentel
06-320.321.44-50 et p/m

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

Zoek je 'n ondeugende meid
hetevrou wenlijn
06-320.326.33 - 50 Ct 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

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

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
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Homo. Frank
poseert

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

Naturisten box
Voor blote zonaanbidders.

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

06-320.327.88 - 50 et p/m

De super-
contactenbox

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

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

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

Anky
lift

zo moet ze de rekening
betalen. Sex. 06-320.323.84 - 50 et p/m

De Venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's...en

lesbisch
06-320.326.88 - 50 et 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)

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.
Alles op 06-320.324.40.

En dan...
De Sexbox, daar draaien

mannetjes en vrouwtjes niet
om de pot. Die zeggen hoe

ze het willen "doen" op
06-320.322.22 - 50 Ct p/m

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

06-320.326.70 (50 Ct.pm)
SM. Op

naaldhakken
en nylons door de stal.

De dressuur.
06-320.330.17 - 50 Ct p/m

"Buro Yvonne"
Dringend inschr. gevr.

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

Peggy Privé
Ma.-vr.-11 tot 19 u.

04490-74393
Tev. meisje gevr.

Een slipje
en op hoge hakken, zo

bedient ze...kerels.
06-320.330.61 - 50 et p/m

Kitty laat mannen
Knielen

en kruipen....ook jou!!
06-320.326.92 (50 ct.pm)

Een plotse
bezoeker

geeft Ellen meer dan haar
eigen man...

06-320.330.09 - 50 et p/m
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)

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m.
Zie de foto's van de dames

in Rosie Dec. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33.
100% discreet door Code-

systeem.
Een homojongen als
Versierder

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

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

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

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

In 't hooi krijgt de dame haar
verdiende

loon van...de vreemde man.
06-320.321.30 - 50 Ct D/m

I llB.ooor 292',- -351.- 400,-
1 36.000,- 504,- 703,_ I

FINANCIERINGSKANTOOR jÉÉ ML

Scharnerweg 108 Maastricht B Hf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.
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DE ECHTE HEERLENSE THEATERS—
Royal Rivoli Maxim
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Dagelijks om 14.30-17.30-20.30 uur \ .
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Een heerlijk maffe film

dagelijks om 14.00-16.30-18.45-21.00 uur
31 december alleen om 14.30 uur

Wat hoort, wat mag.wat kan. Fll MOP
Een juweelvan intimiteit. ******* V/i

Een hartverwarmende en 71 JM RFST
ontroerende ervaring.

| JafclPlif- toversaus.
Sü*^* ■■■■■■ «^

* DAGELIJKS OM 15.00 -18.1 5 -20.30 UUR

CENTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00
EERSTE MIDDAGVOORSTELLING VANAF ’ 7,50.
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Brant is 24 jaar geleden geboren in
een reservaat in Ontario Canada, op
twee uur rijden van Toronto. Zijn
ouders wonen daar nu nog en hij
keert er elke zomer terug, als het ijs-
hockeyseizoen is afgelopen. Zijn
eerste profcontract kreeg hij in
Heartford in Connecticut (USA)
waar hij vier jaar speelde. Daarna
trok hij naarDuitsland waar hijvoor
Bad Neuheim, een ploeg uit de
Duitse tweede divisie, de strijdbijl
weer opgroef.

De lange Mohawk is er trots op een
indiaan te zyn. „Ik zal mijn 'roots'
niet verloochenen, desnoods steek
ik een paar veren in mijn helm. Ik
ben niet bang om gezocht te worden
door de tegenstander. Als ik een
paar wedstrijden in de competitie
heb gespeeld, zullen de racistische
opmerkingen wel weer loskomen.
Dat heb ik al zo vaak gehoord, daar
let ik niet meer op. Als ik maar
scoor."

Tore Pettersson, de Zweedse coach
van de Geleense ijshockeyclub,
heeft Brant en de andere nieuwe-
ling, Don Fraser, met gesloten beur-
zen geruildvoor de vertrokken spe-
lers Pete Buckeridge en David Wi-
therell. Financieel wordt de club er
dus niet slechter van. Op speltech-
nisch gebied is het tot nu toe een
versterking.

GELEEN - Een van de nieuwe aanwinsten van de Geleense
ijshockeyclub Intercai Smoke Eaters heet Chris Brant. Al-
thans dat is zijn doopnaam. De naam die zijn stamgenoten hem
gaven, luidt vertaald 'De Uitmuntende.' Komend seizoen gaat
de volbloed-Mohawk voor de Eaters op oorlogspad. Zijn wa-
pen is niet detomahawk, maar een minstens zo dodelijk snaps-
hot. Het schot uit de pols dat voor een keeper onmogelijk te
voorspellen, laat staan te stoppen is.

Chris Brant 'opperhoofd' in aanval van Smoke Eaters

Indiaan op oorlogspad
eiler dodelijk
getroffen door
rekende mast met wiel gielkens
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Technisch
Brant: „Dieploeg speelde fysiek ijs-
hockey. Niet zoals de Eaters die een
meer technisch spelletje spelen.
Daar heb ik geen moeite mee. Ik
kan zowel vechthockey als tech-
nisch vezorgd ijshockey spelen". De
Noordamerikaan staat dit seizoen
onder contract bij de Eaters. Over
volgend seizoenwil hij nog niet veel
kwijt. „Misschien speel ik dan ook
nog wel hier. Ik geef me nu in ieder
geval voor honderd procent. Waar
ik naar toe ga, hangt van de aanbie-
dingen af. En het spelniveau is ook
belangrijk, niet alleen het geld."

Wat de tweede vraag betreft kan ik
slechts antwoorden dat ik het on-
derhavige boek „De ideale Bridge-
partner" van harte aanbeveel. In dit
boek worden nl. de 36 handen van
de afgelopen Interpolis-finale met u
nagespeeld en krijgt U in ieder spel
een typisch probleempje over bie-
den, spelen of tegenspel, voorge-
legd. Nadien worden de diverse mo-
gelijkheden met U doorgenomen en
kunt U zien wat U met de door U ge-
volgde speelwijze had gescoord.
Zou U dat altijd goed hebben ge-
daan, dan bent 0 voorwaar een
ideale partner, maar daar komt toch
nog heel wat voor kijken.
In het volgende krijgt U als West
een speelprobleem voorgelegd,
waarbij in de probleemstelling al-
leen de West- en Oosthanden wor-
den gegeven. U moet NZ dus eigen-
lijk even bedekt houden.

Helaas is verledenkeer een deelvan
de rubriek weggelaten, zodat som-
mige lezers terecht de vraag stelden
wat ze zouden scoren als ze de ge-
volgde speelwijze niet hadden ge-
volgd en vervolgens de vraag stel-
den ofik het besproken boek aanbe-
val of niet. Uiteraard hoort dat laat-
ste bij een boekrecensie, vandaar
dat we er deze keer nogmaals op in-
gaan. Maar allereerst het antwoord
op de eerste vraag. Als U 3SA had
laten maken had U, i.t.t. 60 van de 62
punten, onder het gemiddelde ge-
scoord. Dat grote verschil kwam
voort uit het feit dat NZ met 3SA in
het verkeerde contract zaten, want
SKI was onverliesbaar. Hopelijk
hebt U de vorige rubriek nog be-
waard om dit te verifiërerv; want de
ruimte staat niet toe ze nier nog-
maals af te drukken.

met john van den borst

Om te beginnen wordt er ingegaan
op West's 2H-bod. Is dat nu forcing
of niet? Aanbevolen wordt dat bod
in deze situatie niet als forcing te
spelen. Oost zou dan gevoeglijk
hebben kunnen passen met zijn

Gaat U dus vooral dit boek kopen,
misschien krijgen we na jaren dan
eindelijk weer eens een Limburgse
toernooiwinnaar, al is het dan ook
thuis achter de kachel met bier en
sloffen op de juiste temperatuur.

uiterst minimale opening. Maar
goed, er is 3H geboden, dus dat zal
nu zeker niet down mogen. Noord
start met klaverboer voor het aas
van Zuid en die speelt klavervrouw

■ na. Hoe is uw speelplan? Uw succes
hangt helemaal af van wat U in slag
2 doet. Om het contract te maken
moet U nl. klavervrouw niet nemen.
Ook een 3e klaverronde wordt in de
hand geweigerd en in dummy ge-
troefd (eventueel overgetroefd),
waarna de troeven worden gehaald
en nadien klaverheer de 9e slag
wordt.
Als we in slag 2 klaverheer zouden
hebben gespeeld dan troeft Noord
en kunnen we het contract niet
meer maken. In dat geval zouden
we slechts 21 van de 62 punten sco-
ren. Doen we het goed dan scoren
we 41 van de 62 punten, dat scheelt
dus wederom aanzienlijk.
Ik kan U nog verklappen dat U, als
U alle problemen goed oplost, niet
alleen een ideale partner bent, maar
ook het toernooi dik gaat winnen.

Gaston Dörenberg
schaakfavoriet

TEGELEN - Gaston Dörenberg
ontpopt zich als de grote favoriet in
het Limburgs jeugdkampioenschap
schaken. In de derde en vierde ron-
de versloeg de Brunssummer zijnri-
valen Rudy van Gooi en Lars Seve-
rens. Op beiden staat hij een vol
punt voor. Titelverdediger Oscar
Lemmers herstelde zich met twee
winstpunten. In de B-groep gaat Pa-
trick Driessens met 4 uit 4 aan kop.

" De ijshockeyende indiaanChris Brant inzijn element. Met de
stickin de aanslag op het doel af. Foto: WIDDERSHOVEN

Hrj had hierbij de hulp van zijn ri-
vaal Maarten Strijbos, die op de
twaalfde zet een enorme blunder
beging doorzijn dameweg te geven.

Schotvaardig
De linkervleugelspeler van de
Eaters is schotvaardig. „Ik scoor ge-
makkelijk. Dat zal het publiek wel
gemerkt hebben. In mijn twee offi-
ciële duels voor mijn nieuwe ploeg
scoorde ik driekeer en gafik vier as-
sists. De wedstrijd tegen het Bel-
gisch team was geen echte wed-
strijd. Ik weet niet meer hoe veel
goals ik toen maakte".

Joegoslavië helpt
Roemeense atleten

Korica. „Daarom hebben we be-
sloten Ivan en anderen uit te no-
digen aan de Adriatische kust
met onze ploeg mee te trainen."

Schijnwerpers
op Grift en
allrounders

Joegoslavische selectie zei, dat
het besluit was ingegeven door
berichten, dat ,de Roemeense
topatleten, onder wie Ivan, mo-
menteel in eigen land moeite
hebben met hun voorbereiding
op het nieuwe buitenseizoen,
waarin de Europese titelstrijd in
Split het hoogtepunt moet wor-
den. „We weten hoe belangrijk
de wintertrainingen zijn", aldus

De voorzitter van de Roemeense
voetbalbond, Mircea Pascu,
heeft gezegd dat Miodrag Belo-
dedici kan terugkeren in de na-
tionale ploeg. De voormalige
middenvelder van Steaua Boe-
karest raakte na zijn vlucht naar
Joegoslavië in zijn geboorteland
uit de gratie. Belodedici heeft
verklaard na de politieke omme-
zwaai weer graag voor zijn land
te willen spelen. Waarschijnlijk
zal hij worden opgenomen in de
selectievoor het toernooi om het
wereldkampioenschap in Italië.Ploegleider Dane Korica van de

BELGRADO - De Joegoslavi-
sche atletiekbond heeft de beste
Roemeense atleten uitgenodigd
mee te doen aan de trainingen
van de eigen nationale selectie
zolang de situatie in Roemenië
nog onzeker is. Tot de geïnviteer-
den behoort onder meer Paula
Ivan, Olympisch kampioene op
de 1500 meter.

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

SCHAESBERG - De draf- en ren-
baan Schaesberg sluit vanavond
een bewogen koersjaar op stijlvolle
wijze af. In de achtste koers, deama-
teurrijders, valt de beslissing voor
het nationaal kampioenschap van
de liefhebbers. Fred Handelaar kan
middels een overwinning met Zil-
ver Ulandia de titel weer overne-
men van collega Frans van Klave-
ren die hem vorig jaar onttroonde.

dit moment m.b.t. de rest van de
partij op: „36. 38-32 is waarschijnlijk
een verkeerd plan. In de tijdnoodfa-
se probeer ik nog te redden wat er te
redden valt, door alles er af te hak-
ken, maar het zwarte voordeel (ook
op de klok) is te groot".
Speltechnisch is deze annotie nogal
dunnetjes maar wat opvalt is de be-
rusting die er uit spreekt. Zoiets tref
je bij Jannes heel zelden aan.
36... 13-19 37. 32x23 19x28 38. 42-38
11-17 39. 38-32 28-33 40. 39x28 22x33
41. 48-43 7-12 42. 43-39 33x44 43.
49x40 12-18 44. 40-34 18-23 45. 32-27
9-13 46. 36-31 13-19! 47. 31-26 23-29!
48.34x23 19x28 49. 35-30 28-33 50. 26-
-21 17x26 51. 27-22 33-39 52. 22-18 39-
-44 53. 18-12 44-50 54. 12-8 50-28 55.
8-2 28x46 56. 2-13 14-19 Deze kan
zwart inderdaad wel missen. 57.
13x24 26-31 Wit gaf het hier op. Dat
lijkt rijkelijk vroeg maar het is niet
onterecht: zwart haalt probleemloos
drie en eventueel vier dammen en
zal daarmee het' eindspel zonder
moeite in zijn voordeel beslissen.

De tweede uitschieter in het goed
bezette programma is de laatste edi-
tie van het AUroundkampioen-
schap. Deze titel lijkt een prooi te
worden voor Bongo, die vorige
week al een fraaie derde plaats be-
haalde over 2600 meter. Vanavond
komt hjj in actie op de sprint, een af-
stand waarmee hij tot op heden
nooit problemen had.

Na de laatste koers worden de
schijnwerpers gericht op de kers-
verse nationale kampioen bij de be-
roepspikeurs, Hennie Grift. Hij
neemt dit jaar de titel over van ne-
genvoudig kampioen Tjitse Sme-
ding. Om 22.30 uur wordt Grift offi-
cieel gehuldigd door het baanbe-
stuur. Aansluitend volgt er een
feestavond die voor iedereen gratis
toegankelijk is.

Om het jaar af te sluiten wat sier-
vuurwerk van Russische makelijk.
In bijgaand diagram (dertien witte
tegen veertien zwarte schijven)
geldt wit speelt en wint. Plezier bij
het oplossen gewenst; voor de op-
lossing verwijs ik u naar de rubriek
van volgende week. U vindt daar
dan tevens de oplossing van het
probleem van vorige week.

Zoals genoegzaam bekend leed
veelvoudig wereldkampioen Harm
Wiersma kortgeleden een sensatio-
nele nederlaag in de Nederlandse
clubcompetitie. Maar er rolden daar
al meer hoofden van kopstukken.
Twee weken terug verloor de Rus-
sisch oud-wereldkampioen Anatoli
Gantwarg, die uitkomtvoor Wester-
haar, uiterst verrassend van de Am-
sterdammer Casper van der Tak en
een paarronden daarvoor incasseer-
de een andere vroegere wereldkam-
pioen een opvallend verlies, nl. Jan-
nes van der Wal, dit jaar spelend
voor het Drents Tiental. Verant-
woordelijk voor Van der Wals ne-
derlaag was JohanKrajenbrink van
Twentes Eerste, de Nijmeegse stu-
dent die alom gezien wordt als
Neerlands Hoop voor de negentiger
jaren en die niet voor niks door Sij-
brands verkozen werd tot secon-
dant in zijn matches. De complete
notatie van de partij:
Van der Wal-Krajenbrink Nat.
comp. 89/90
1. 32-28 20-25 2. 37-32 15-20 3. 41-37
10-15 4. 34-30 25x34 5. 39x30 17-22 6.
28x17 12x21 7. 44-39 7-12 8. 40-34 11-
-17 9. 45-40 6-11 10. 32-28 20-25 11. 30-
-24 19x30 12. 35x24 18-22 13. 46-41 14-
-19 14. 40-35 19x30 15. 35x24 5-10 16.
31-26 12-18 17. 50-44 10-14 18. 34-29
8-12 19. 24-20 Mijn teamgenoot vond
achteraf 19. 37-32 beter. 19... 15x24
20. 29x20 14-19 21. 20-15 2-7 22. 44-40
1-6 23. 39-34 3-8 24. 40-35 18-23!
Wit wordt met onzachte hand van
het centrum verdreven.

*25. 36-31 23x32 26. 38x18 13x22(!) 27.
43-39 8-13 28. 42-38 12-18 29. 41-36 Na
33-29 is het (mij) nog niet zo duide-
lijk wie er eigenlijk beter staat.
29... 22-28! 30. 33x22 18x27 31. 31x22
17x28 32. 26x17 11x22 33. 47-42 6-11
34.34-29 19-24 35.29x20 25x14 36.38-
-32
In het bulletin dat kort na de wed-
strijd Twentes Eerste-Drents Tien-
tal verscheen, merkt Van derWal op

Tas, Lf3, b7, b6, f7, g6, h6. Wit geeft
mat in zes zetten.
Vraag 5: Wie was wereldkampioen
schaken in de periode 1962-1969?
Vraag 6: Waar staan de afkortingen
FIDE en GMA voor?

De LD-tips voor vanavond zijn: Oliebollen-
prijs: 1. Davina Heidia; 2. Cheval Rodney; 3.
Doe Bellwood. Outsider: Unijet. Champag-
ne-prijs: 1. Desperado N; 2. Cavalcade; 3.
Tanit Divine. Outsider: Cherie VB. Vuur-
werk-prijs: 1. Strausie; 2. Dean Hazelaar; 3.Cartouche D. Outsider: Dean Boszorg. Ver-
raschen-prijs: 1. Raise a Bit; 2. Baron; 3.
Channa Wittenhof. Outsider: Dryade. Bon
Armee-prijs: 1. Diamond Victrix; 2. Donate
H; 3. Angelique. Outsider: Dascalio SL. All-
roundkampioenschap 3: 1. Dalida Belvedè-
re; 2. Belmondo O; 3. Armada K. Outsiders:
Berend K. en Captain M. Jaarwisseling-
prijs: Capsella Bonusan; 2. Amigo Buiten-
zorg; 3. Caresse Heidia. Outsider: Cosmo M.
Gelukkig Nieuwjaar-prijs: 1. Zilver Ulan-
dia; 2. Ybert Eik; 3. Klaproos Valo. Outsi-
der: Truc Bell. AUroundkampioenschap 4:
1. Bonga; 2. Zesta Rijnstroom; 3. Bajonaire

Veha. Outsiders: Boy de Bloomerd en Cann
de Bloomerd. Wafel-prijs: 1. ZoeffNeyenro-
de; 2. Zingana du Bois; 3. Valco van Hulsel.
Outsider: Yvienna Odilia."Eric Willemz Geeroms in defout. In de 1.35 meterrubriek arriveerde hij als tweede.

Foto: JAN PAUL KUIT

Frauke Joosten
ronde verder

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS Pieter Kersten

vliegensvlug
met Zwaantje

HOENSBROEK - In het Herschi-
jeugdtoetnooi tennis zorgde Frauke
Joosten bij de meisjes t/m 21 jaar
voor de grote verrassing door de als
derde geplaatste Marinka Jacobs
met 9-3 uit te schakelen. Rachelle
Vingerhoeds verschalkte Vera Bak-
ker met 11-2.

WEERT-Voor een dave-
rende verrassing op de
tweede dag van het con-
cours-hippique in Weert
zorgde Pieter Kersten. In
de 1.40 meter reed de
Noordlimburger met zijn
paard Zwaantje een be-
keken barragerit, waar-
door hij tweetiende se-
conde sneller was dan de
Woensdrechtse amazone
Tanja Kommers. In deze
rubriek kwam Rob Eh-
rens voor het eerst in
Weert tot een goede pres-
tatie door ■ met Optie-
beursAttentionR. vierde
te worden.

sement. Nu werd deze
rubriek opnieuw een
prooi van Riek Hemel-
rijk met Feo de Lauzelle,
terwijl Rob Ehrens zich
"voor de zevende plaats
bij de prijswinnaars
mocht opstellen.

WEY - De zeilrace Sydney -
*rt heeft een mensenlevenfc De 58-jarige Australiër Peter'°r kwam om het leven toen hij
let schip Flying Colours werd"ffen door de mast, die in dere storm brak. Direct na het on-J zond schipper John Lake'signalen uit. De hulp kwam
fr te laat. Taylor, die aan zijn

'e Sydney - Hobart race bezig
overleed kort na het ongeluk.

'oorgaande races van Sydney
Hobart op Tasmanië vielendoden te betreuren. Vorig jaar

" een zeiler in het ziekenhuis
"■ hij een giek tegen zijn hoofd
gekregen. In 1984 sloeg een

"temer bij zware zee overboord.verdronk. Ook werden tot twee
toe zeilers door een fatale hart-

'al getroffen.
deelnemers aan de Whitbread-
:rond de wereld, met het Neder-
*se schip Equity & Law II van
' Nauta, passeren een dezer da-

' Ook de wateren bij Hobart, het'eHjk puntje van Tasmanië. Het
"et bekend, of Nauta zich op dit

r>ent al in het stormgebied be-r
ChrisDekker

wacht met
andtekening

Van onze sportredactie
[fARD - Chris Dekker is nog'tot een akkoord gekomen met*"na Sittard. De jeugdtrainer,
.komend jaar hoopt te slagen
* het diploma coach betaald
'bal, heeft twee aanbiedingen'andere clubs op zak. „Voordat

met die clubs praat, wil ikFortuna rond de tafel. Dat zaldezer dagen gebeuren. We heb-?'n de voorgaande jareneen goe-eUgdopleidingopgebouwd en ik'graag dat werk afmaken. Daar*t echter wat tegenover staan",
hebben zowel Dick&rn als Tiny Ruys hun contracten'de Sittardse eredivisionist ver-b.

[^Programma Fortuna Sittard; vrijdag
J"an, 20.00 uur: Patro Eisden-Fortuna;
fg 7 januari, 15.00 uur: Lierse SK-For-
J dinsdag 9 januari, 19.00uur: Susteren-
Jjoa. Vanaf 11 januari gaat Fortuna ter
r^reiding op de bekerwedstrijd in en
7 Wageningen (13 januari) naar Lunte-
TOor een trainingsstage.
L

sport kort

IIftUNSSUM - Ook deze winter
HJflt een indoor-softbaltoernooi

Ipuden met als inzet deLimburg-
Pjn de categorieën dames, herenIriïxed. Initiatiefnemer Ad Harlé■.Heerlen, rayonbestuurslid van
Ifj'onk- en softbalbond, tekent op-
j^w voor de organisatie. Op tien
IJereenvolgende zondagen vormt
LsPorthal Rumpen te Brunssum
fstrijddecor. Elke vereniging kanP twee teams inschrijven.

F^EN - In Aken is zondag 31 de-
piber een Euregio-Sylvesterloop.
F* 15.30 uur. De loop over 6 kmF' dwars door de stadAken, vanaf
■Wadhuis tot in het Waldstadion.
Uj, half drie kunnen deelnemers
ir aanmelden in het stadion.

kan bij Werner Set-
Q Trierer Strasse 421, 5100

IU»EINDHOVEN - De wedstrijd
voor de derde ron-

het KNVB-bekertoernooi ist^hoven van zondag 14 januari
G.Woensdag 17 januari. Het uit-
ij 's noodzakelijk, omdat Feyen-
'iJ* pas op 15 januari terugkeert

een trip naar Saoedi-Arabië.

ij^ONINGEN - In de open groot-
H^stergroep van het schaaktoer-
L' van Groningen raakte RudyiJ^Ven achterop door een neder-
% tegen Van Mil. Bij de interna-
jf^le grootmeesters handhaafden

(JM^ninkmeijer, Anand en Rogersjjlaan kop. De drie leiders speel-
se 'n de zevende ronde allen remi-

' negen ronden in het EK scha-
t|e ftvoor junioren te Arnhem delen
t^ bussen Drejev en Serper de eer-

P'aats met zeven punten.

trainerscarrousel

i^BACH - Jan Rutten gaat Wau-k^*Se Boys aan het einde van dit sei-
-1 .verlaten. Zijn opvolger is nog1bekend.

sport in cijfers
RUITERSPORT
9m[^^Wedstrijden manege Ten Eijsden
Nekfn; Pony's groep 1:1.Lilian van Kessel,
VS 36'22 sec: 2- Mandy Wauben, Pcb-

sec; 3. Cindy Peters, Bruno, 36,47
%p?nv's groep 2: 1. Vivi Tummers, Dame
S ~"e- 31,27 sec; 2. Renzo Goessen, Davi-
l*'32di sec; 3 Natascha Hemen, Gladsto-
*fs \) sec; Porden groep 1: 1. Mark Klm
Sk oby Dick- 38>06 sec; - Jac<3 hem-%irl 38,18 sec; 3. Mariet Evens,
?'cQ m acn' 38'27 sec; paarden groep 2: 1.%r„Melissen, Benno, 38,22 sec; 2. NoëlV "" Zito 30, 28 sec; 3. Sabrina Birx, Bu-
i Vi„- 2" sec; equipespringen paard-pony:
tVrn' Tummers-Sabrina Birx; 2. EllesV Ders" Noël Souren; 3. Martijn Rutten-

Souren.

TENNIS
Thï'ik.ju' eerste ronde: Frank-

's 6 eaerland 2-1 (Demongeot-Schultz 4-6
f-6 2r' ,Noah/Demongeot-Schapers/SchultzVrtrNoah"Schapers 3-6 7-6 (7-3) 7-6 (9-7);

"nales: Australië-Sovjetunie 3-0.

HOCKEY
h. E?nihl' Azië Cup; finale: Pakistan-lndiaSj°?*ntl: 1. Pakistan; 2. India; 3. Zuid-

' *■ Japan; 5. China; 6. Maleisië.

Ook de 1.30 meter ru-
briek leek een prooi te

worden voor een Lim-
burgse ruiter. Toon Hol-
tus, ooit Nederlands
kampioen, snelde in de
barrage met zijn paard
Tiger zo snel rond, dat
iedereen er van over-
tuigd was dat hij de beste
tyd zou realiseren. Dat
gebeurde inderdaad. He-
laas wierp een springfout
hemver terug in hetklas-

De springruiters gaan op
23 januari in Rosmalen
een nieuw federatiebe-

Uitslagen: tabel A 1.40meter:
I. Pieter Kersten met
Zwaantje; 2. Tanja Kommers
met Jumbo Mossel PD; 3.
Dave Maarse met Olympic
Souffleur, tabel A 1.30 meter:
1. Riek Hemelrijk met Feo de

Lauzelle; 2. Maikel van Eime-
ren met Nelsius; 3. Bert Romp
met Opstalans Walliby. tabel
A 1.35 meter: 1. Dave Maarse
met Olympic Pride; 2. Eric
Willemsz Geeroms met Winne-
tou; 3. Peter Geerink met Jas-per 88. tabel A 1.50meter: 1.
Peter Geerink met Grey Ar-
row BB; 2. Bert Romp met Op-
stalans Roofs; 3. Peter Bult-
huis met Impressionist.

stuur kiezen. Enkele na-
men van kandidaten zijn
bekend, zoals de spring-
ruiters Piet Raymakers
en Albert Voorn. Of de
afgetreden bestuursle-
den ook kandidaten naar
voren schuiven, is niet
bekend.

Andere uitslagen; meisjes t/m 21 jaar: Mo-
nique Snijders-Pauline Enlich 15-2; Euge-
nie Curfs-Karin Collard 6-5; Ellen Brut-
saert-Nicole Sangers 12-4; Andrea Krie-
scher-Esther Waltmans 11-4; Arlette Locht-
man-Melanie Koonen 12-2. Jongens t/m 18
jaar: Bart te Nijenhuis-Marc Merry 11-2;
David Hofman-Guido Bodeutsch 9-6; Ro-
ger van Biljouw-Marc Cox 9-3; Jean Swa-
gers-Ralf Boesten 7-4; Jeroen Snijders-
Stan Wouters 11-3; Bob Wiertz-Berrie Cou-
mans 12-4; t/m 16 jaar: Maurice Maas-Da-
niël Jongen 8-7.

Vraag 7: Zie diagram. Wit geeft mat
in vier.
Vraag 8: Hoe heet de jongsteNeder-
landse grootmeester?
Vraag 9: Wit: Kf6, Te2, Te4, Lf3,
Pds. Zwart: Kd3, d7. Wit geeft mat
in drie zetten.
Vraag 10: Welke Limburgse schaak-
verenigingen spelen in de eerste
klasse van deKNSB?

Vraag 3: Welke ELO-rating heeft
wereldkampioen Gary Kasparov?
Vraag 4: Wit: Kh3, Db4, TdB, Ld3,a4, b2, e5, g4, h2. Zwart: Kh7, Dgl,

Vraag 2: Wit: Kgl, Db4, Lfs, Lg3, a4,
e5, f2, g2, h4. Zwart: KbB, TdB, Tcs,
Lb7, b6, c7, f7, g4, h5. Zwart speelt
en wint.

Vraag 1: Jan Timman speelt vol-
gend jaar maart tegen Anatoli Kar-
pov de finale van de kandidaten-
matches. Waar wordt deze match
gespeeld?

Zij, die de meeste vraagstellingen
goed hebben beantwoord, worden
eervol vermeld. Onder hen worden
drie VVV-kadobonnen verloot. Eer-
ste prijs een kadobon t.w.v. ’ 50,-;
tweede en derde prijs kadobon
t.w.v. ’ 25,-. Uitslag en prijswin-
naars komen in het artikel van 12 ja-
nuari. Veel succes!

Stuur uw oplossing vóór vrijdag 5
januari naar het volgende adres: Mi-
chiel Bunnik, Muggenbroekerlaan
34, Roermond.

In deze laatste rubriek van 1989
krijgt u een puzzelschaakquiz voor-
geschoteld. Deze bestaat uit tien
vraagstellingen: vier problemen en
zes theoretische vragen. De proble-
men en vragen zijn zodanig samen-
gesteld dat iedere schaker al dan
niet met enig speurwerk dit moet
kunnen oplossen.

door hans straus

schaken

Limburgs dagblad i sport
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JJffik &#'f GEZELLIG TJItI$4v /§Hsj
*^^* k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - .1^—~*^l^lW—;^^vH

H/k I
P^^JMÜ 3i il

■te)

'v>' aA

HrV^a^flj

wo 3 jan. Geboren Vrienden
[ 20.00 uur Musical met o.a. Nelleke Burg en Hans de

Booy
Entree ’ 29.59.24-

vr. 5 jan. Diazzex
20.00 uur Modern Jazz Dance Company

Entree ’ 19,50 16-

' zo. 7 jan. Wien bleibt Wien
19.00 uur Nieuwjaarsconcert. Uitverkocht.
di. 9 jan. En we noemen haar...

Cabaretprogramma met len van
Duijnhoven
Entree ’ 15,50 12,00

wo. 10 jan. Tien kleine negertjes
20.00 uur Toneelstuk van Agatha Christie door de

Hollandse Comedie.
Entree ’25.50 21-

Expositie: tm 11 januari: José Lips-Besselmk, pastels

Openingstijden kassa: dinsdag tm vrijdag 10.00-12.00
uur. Zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten. De
kassa is gesloten van wo. 27 dcc. t/m ma. 1 jan.

■^^J^r^jr Wijngrachttheater
l Rodahal
Ihftav^.^^ Kerkrade

BBKMMf^Kmma Wo. 3 jan., 14.00 uurEBt^T Wijngrachttheater
M * +L KUNST- EN

i \ Qm VLIEGWERK
»,. JP- Kinderfilm
\' , M% Wo. 3 jan., 20.00 uur

ÊË^momotBkÊ^Ê Wijngracrittneater
RAIN MAN
Film met Dustin Hoffman en Torn

■■■■■■ Cruise
Za. 6 jan, 20.00 uur
Wijngrachttheater

_—-. CONCERT
FIK EARTH & FIRE

I—— I Entree: ’ 25,-; Passen: ’ 17,50

THEATERBON, TWEE JAAR GELDIG:
VERKRIJGBAAR EN INWISSELBAAR BIJ ALLE
NEDERLANDSE THEATERS

«=a4"ftöi3 !Vrijdag en zaterdag geopend! ' ?r V LJi *Zondagavond ruilen wij het gezellige 1989 in voor een nög gezelliger 1990. Maandag 1 januari
een goed begin van het nieuwe jaar.

Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 1990.

Wilma en WÜCO Willems Beekstraat 7, Schinveld. Tel. 045-252975

W i*T' V m\ V A m% V al W i 1

DANCING BEL AIR

Zondags J (fl

HAPPY *WéM K
HOUR W L

— -*t^-Jf*****\*m\W„w.

14/// wensen al onze klanten, familie
en vrienden een gelukkig 1990.

Oudejaarsavond grote

Sihesterparty
1 jan. Nieuwjaarsdag v.a. 14.00 uur

Marcel Moree
v.a. 20.00 uur

Peanuts
Gezellig ééCtnCfflff

HOOFDSTRAAT 30KERKRADE
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag.

021127 zondag v.a. 20.00 uur.

[CaJaMlan&aMHaHala^a^JaÊteMMlalaMHaïfj

ÉSYLVESTER PARTYV^^^»

Zaterdag 30 en Zondag 31 december met onze
Belgische vrienden

THE SPIKES
tot in de vroege uurtjes van 1990 -'Wij wensen al onze klanten veel uitgaansgenot en een

gezond 1990 *

/dRS^-JÉC-. Nieuwjaarsdag normaal geopend.

Ir' f"" /l Bongerd 5
f £/<ftk^/V*L^ Spaubeek

$f*A> Xy^Utt/Cr^ Tel. 04493-4193

Als je echt wilt uitgaan

Dancing HQUSMANS Montfort
ZATERDAG 30 dcc. DECEMBER

NIEUWJAARSDAG FLAMINGO
Tevens wensen wij u allen een voorspoedig 1990.

DISCOTHEEK

Las Vegas
Zaterdag, oudejaarsavond en nieuwjaar v.a. 20.00

uur gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Wij wensen iedereen een gezond en
voorspoedig 1990.

■KV" JT '% I*\**\\***-******-' -m*m\.******\**mm^Lm

* _/mmm\\\

■EVfIT I V^PNl^lH *^mW^l*l*Ï^*^LllM±mmmm\mmmW9km*\ ' TJ^l^B** ■ 9ailVi99f9rT^^S^^^.R.lH
Shh aK^a^BTTLVypWYr^

OfatZnÉUiailjpÉiM

en Nieuwjaarsbal by candleligtit.
De dansmuziek wordt verzorgd door

Winando en Paul

Akerstraat 36, Spekholzerheide
045-412465

********************************* ***************** j,

ri. ■„Ufl.i.M.JrlU.M ,«.—l* GELEENSTRAAT 9-HEERLEN-TEL. 045-71 30 30 —.—— ■—a^—— *■*> mAVJ^^mVjM \jW^dmrrr iiiiniii i nr ■ .
4- KH'CTWrSa^ nU V Kl 3ËB|H|Sy(2iS JJjMLjbj EEN 9PUNTBHft«UW6 *IBSÜaiatflftSlatfiaaia jW^->^{jnSlluUalufiinS2lZZnaUri^^ I TEKJÊNFSIf, *"a. urrranc -afaaaaat B C TUCQTCDC IM 1 5Zalen metaar, voor 'oik wat wils' programma. Ë^\'V,: '»-lT "hl^i^H *ratli *mt MW E *** IntnlLnj \\S I tol iiHS.ae meest komplate bioscoop van't Zuiden ■ ■. . OsraJaß ClwteS T3kM

* Am W ■I ~ IZZZZ^ZIZZZI -t.l'I.~'/LLa-1 /Ê I^foemdevarhaa» *
*. t NEDERLANDSEPREMIÈRE 9SSKFLWM WKÊ Wf "^*mWi "OWef TWist" *' E 'Back to the Future' was slechts het begin BfllrVvtT jSv^^Tnl

«*"*Va» arm. J"— _ _ Jf-
/#Aa i 5 I BACK TO THE FUTURE II ElÉlHfólÉfflM P"* ."-'>- 1 OIIMER. **■ / ■ Unj ; E met MchaelJ. Fox en Christopher Uoyd Br3/ïSl£lri2aß : y***m <-4.' t*W\4*V

ri. a.^%,"^ » E Dagelijks 16 00-18.45 en 21,30 uur WTmmW -* ********. * ~ Vs *
*" ■ KDe lachsensaoe van hetjaar! a9"^iafl 'XÊÊBKm^^*'^^^ È* SkiLWv^m*. aaa^aarial ' i E Tenenkaas Impenum meto a LJJiÉeBTW aKatfJai ÉTai B "J>^^^ J+-*" E Adète Bloemenoaalen Marco Bakker WSmmmm*im\w!U*mS % B*\ Bfp* -*ymm*~-
ri. by II [f~V ! E Dagelijks 14.15-16.30- 19.00en 21.15 uur IjaQl 4H \ *"
* ■■■■■■■■iafl : i E JVEDERLAJVDSEPREMIÈRE \ti\ im. W> JV}^7
*" l»narh^ï»n«ll»nl == V Een stoere komedie met horens I >l*.aS ';S[\ > \'y V>*^,jS,,*a» T^*I Je lacnt Oe Dallen I , -* „,„ de makers van «eot Bnan- V^^T^Jk^ <*W*''" tó -^.^«"A ** van het beeld. :j f ERIK THE VIKING Vafl TO^ « I** I' * E met Tim Robbins, Terry Jones en Mckey Ftooney Ha^P^pHa^iaJaß %■ >? l^W
f tsst iif D39^ i4oo-'6i5-'B3oa"2ioouur by] njri | ..>f v . ajl *
* | E NEDERLANDSE PREMIÈRE P^^j^yJ * Ijf x%gM ïlffi> *ITTTTÏ^TrTnT^TjTT^^ _E 'n Prettige tilm met Torn Berenger. Chariie Sheen H *«%£ Il' ■'^^■w <***> »-

*" 1 tilil Jhlil.UlMUil «1 ]en Corbin Bemsen BïWPWWIPP 'MW /^H BP ucncoi Akjncc
«. ■fWWß*P¥ftfWlil SaP* «/it n TMiur mfuL w-.iw.'.m -Jmm -..tmm*^ Nederlandse %y

*\'l' I' iUI I ■ "ILD InlNü ÉWrWFflafl ■ Nffftri-i rat "Ti-a» PREMIERE
j. mm£*mm^m^m^mm\ flfc ; je lacht de ballen wan het beel* mr^mtMlm^Ê la^TfSfhfflafV^valI ' Dagelijks 14.00- 16.15- 15.30en 21 00 uur ■IWIotItJ a_a_aaaa_aaaa|
ri. aflfefl I ; L^ErAtMMßalfla^Bi NaayaaaMHaUaJayuI «£bJT> J I ! De topper van de Nederlandse literatuur verfilmd Wfl'l'J.'l'Jiv. \mmmm^mm^mm\m^\L\\ HH )é-E\^4>7-47-1 : DE AVONDEN (GerardReve) mW*ÊrWÊ 9ri> Afi I 'A Y*\ 'f*\ 9E ■ met Thorn Hottmann, Vivianne de Muynck. CH mjSÜJÜIj—WM *Mt *<ml>' I K L J " R''k * Gooller' p>e"e Bokma. Ifll Hl 4-*r Pr* '' «■ JK' : Dagelijks 18 30uur EnUaaV Cal H 3
*" IlilipftTrTßlßfll I i l^afc ■ Zonder kind 200 :i| hei nooit gedaanheboen Tm^EïiJ^Qr WttÊ
4- HjMilttMMjß : 3* :DE KASSIÈRE (Uiy was herej PÜjtS ■ÉKwmï^H |SBU|||i|i|jjfSl *pBapHiJH I : 2JËE ■ met Mahon wan Thijn, Thorn Hotfman en Hé^W'^^tß | I^^BHPIBTI.^BHu ri.
*- lUUj^^^^^^UJLijfl I ■ =^^Ë ■ Monique wan de Ven pT^m\mm \ m̂Wi 1

* HSJBSUmMmI j^^^fi iVEDEREAiVDSE PREMIÈRE * 9 K
rJasT-C een splinternieuwe tekenfilm, ontleend ÉKPPPIPPP4ÉÉI a^al t^tP bBJ ri.4" HjonJ aan Charles Dekens' beroemde werhaal BattM MMM aH i» /r^viH M ~

NEDERLANDSE B| HB NEDERLANDS GESPROKEN! ESiilffirafcSaßl BB PM ri.4- PREMIÈRE H Dageliiki 14 00- 15 00 en 1645 uur AL | | ■HaHßaZaatSaflaal tUaaUaasUaUaUUsVaafl

* ★★★★★★★★★★★★★*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★*************■
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ik.,. "^JMWWMaMaMIaWW«Wa«H«a:'- ■lIIIIIIIMfIJaItW' ''
I HAPPY NEW YEAR 'SYLVEsS
I 31 DECEMBER 1989 -1 JANUARI 1990
Met de meest swingende muziek verlaten wij een voor Globe succesvol'
Met een knallend vuurwerk, een GRATIS glas heerlijke champagne, een'
stemming waar DJ. Freddy Holtackers garant voor staat, zetten we de «
stappen in 1990.

w Rond middernacht : LIVE-OPTREDEN :!*► "HOT SURPRISE ON STAGE" <

Entree : f I. 10,-. Beperkt aantal bezoekers toegelaten. Koop tijdig je ko-

UITERAARD ZIJN WIJ OOK OPEN OP MAANDAG 1 JANUARI 1990J
"Prettige feestdagen, veel voorspoeden uitgaansplezier In-1990" wordt U toeg*\
door René en Armelies Boonstra en verder het hek personeel van Globe t*
Friture". Ook 1990 belooft weer een jaarboordevol aktiviteiten en live-optrede
worden.

are YOU READY ? &* Irs PARTYTJME .UïL^fc^
.inyWHiuw-:■»""""--i^■■■■■■■y-*-«l!!*^"H'r**"'<'-*M«<"

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraot 26 (t.o. de Kerk), Beek (Nl) - Tel 04490-79 J

DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM

zaterdag 30 december
dansen met orkest

Twilight
Dinsdag 2 januari

gezellige avond voor
alleenstaanden met

orkest
Henny Lubbers
Wij wensen alle klanten,
vrienden en bekenden

een gezond en
voorspoedig 1990

Vrijdag: d.j. Walter K.

Zaterdag: Lou and the New Stars

Zondag. Oudejaarsavondparty \
met de Pret-Band?

Nieuwjaar: New Spikes
Wij wensen iedereen een

voorspoedig 1990 toe.

Alcohol en verk eer datkun jeniet make**.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog
die mensen die vinden datzij zelfwel 7^uitmakenofze met een slok op gaanrip^
En wiedurft er iets van te zeggen? .
Niemand toch... daar bemoei jejetoch riy
mee. Maar door dat soort automobiliste*1

worden er wel jaarlijksbijna 500 mens^
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

TW I WMJ/// Veilig Verkeer Neder"
■mr///

Gemeenschaps-
huis

Schimmert
Zaterdag en

nieuwjaarsdag

DISCO

I O I
stadsschouwburg heerlen
SERGIO TIEMPO piano ADELE BLOEMENDAAL
Chopin-avond ’ 25,-; pasp. „Adele in Casablanca"

’ 20- ’ 30,-; ’ 27,-; ’ 24,-; pasp.

„WIEN BLEIBT WIEN" mm v IjSLiaaaai BauUEl
o.a. Johann Strauss Orkest JULES DEELDER „Kiezen of
0.1.v. Andre Rieu ’ 27,50; Deelder" ’ 21,-; pasp. ’ 16,-;
pasp. ’23,-; mcl. 1 glas JTP-Tip ’ 12,50.
Champagne. a^a»«a^a^a^a^a»»aaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaailaaliilflaa! Httawlaal TOON BOERS schilderijen.
DE GROTEJAF£L£Z=--~~~\ Openingstijden tijdens
KAKTr-"7Tjy^RKOXHL--l kassa-uren en voorstellingen.

Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -
12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

Heefl u een I
vuurtjevoorpj

MdlviiRebeurai dJt wiiand even '"ji^jji
jouralbrandt hji-ii unwiHiklijïe ,^T£li»'*'*>I tui is IxtH nioKtHqk Haar bt|ouden;ni«^ j

om k-k iniMijsTs kunnen £ian MMd-*".^^mhqoma»fedementie Zdwwannm*^
maUßKnriumn. . &-fj

tkl verknip vuil dementie hm fr^^KJUtiiltikl.'li|k*i«-ll[«jUT.uhJt'lunJi'. Aiilt"
|r>lV

dingen dal I tifpxpop de werkt-luk)**! K*
uaKHi|ks Inr» iikinuvr aankan d*

Ziiïipaiinii m\kier gt-Mpen iQ- ** jku'j/
eerder w* iiiduitend In «11 derde* "">*■*^ *''JJ<k uTvliiiiiHin in «11 vn*.* stadium t-**TZ&. >
ik'k'ii U«N-(k'lrtiTi«i^-i-\alkitMjal<-? lJ,,

|i;(fK»+r
Been i^nezaiag, maar ek»* deitirMi' ver/»*)?"*' jt

ui.Mitiiik 1111-gelijk ,/i*.*^^
talJKbchty^wdui ffi^\*Bp#ttPt .

Ixll *vd «IK>op dementie kunnen wij»' ,
;tir>i.-h»>l*Inuw oiiißfvmi; l)uri t-r mer iepralen Kn >

)>e\al de Imrvirb
Dementie ls nn uTraderluk /rfkiil^'"Mn-ttKhmH \laar aK \u'deU"i>tf',l,,,,dl 1

nm. /i|ilwc Imamgaal MM lehelptll ■**■
rcrailsöoeideoverdeiii^f,;,. M,W„„,J,11K.11.. «uunrarSM r jlt»*u,l«I "'\*,«#*** I| f l.nCWIaai puuqafc pH"»" "" "*■ |
IYuin 'Un ~"

| Mé . gflO-^
■ ****** - "IA
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	De Rolling Stones begonnen dit jaar aan hun zoveelste jeugd met hun elpee Steel Wheels en een uitgebreide Amerikaanse tournee waarna de groep volgend jaar mei voor een aantal concerten neerstrijkt in het Rotterdamse Feyenoordstadion. Terugkijkend op dit jaar kun je niet om de Rolling Stones heen. Waar je ook niet omheen kunt is de Top-10 van het Limburgs Dagblad die we jullie morgen presenteren in de oudejaarsbijlage. De feiten, de meningen én de winnaars van tien compact-discs. Morgen in deze krant!
	panda en de magimixer
	Afscheidscadeau CPN-burgemeester
	In grote delen van ons land is de verkoop van vuurwerk in volle gang. Vorig jaar ging er voor zijn 35 miljoen gulden de lucht in. Een record. Verwacht wordt dat dit record oudjaarsdag niet zal overleven. Het ziet er namelijk naar uit dat de verkoop van vuurpijlen, rotjes en gillende keukenmeiden naar een ongekende hoogte zal stijgen.


