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Koemeense TV
neemt actie

Veronique over
Van onze rtv-redactie

PLVERSUM- De Roemeense
*atstelevisie zal het TV-actie-
fogramma van RTL Veroni-
jte 'Help de Roemenen, geef
'een kans', vanavond recht-
"*eks uitzenden. Via schotel-
antennes zal het programma in
°ernenië worden opgepikt
W de Astra-satelliet. Mocht
't onverhoopt niet lukken,*t zal het programma op eenJer tijdstip in Roemenië wor-
ei uitgezonden.

wiens de televisie-actie zal
!?jt de Televizierring wordenf^eild die dit jaar aan Vara-J^sentator Peter Jan Rens
2*d toegekend. Tijdens de
"j-Üing zal ook een groot aantal
Nere bekende Nederlanders
waardevolle dingen' te koop

rjlbieden. De opbrengst komt
11 goede aan de actie.

P de uitzending zullen presen-
taren van Nederlandse om-P^pen, zoals Sonja Barend,
p>da de Mol en Astrid Joos-p. de kijkers oproepen de ac-
f te ondersteunen.

Pftdaag nemen een groot aan-
[ï Nederlandse artiesten geza-
■\nlijk een single op ten bate
.'h Roemenië.

het weer

{fTIG WEER
\ zwakke tot matige
Lelijke tot zuidoostelijke
Sl?'NS worden uitgestrektelijj'envelden aangevoerd.
L en daar valt daaruit wat
Lfegen of lichte sneeuw. De
!v? op een opklaring wordt

en overmorgen iets
"tl**", s' Avonds en 's nachts
L^t het 1 of 2 graden, over-ig komt de temperatuur on-
\tf 2 graden boven nul.
\£ actuele informatie be-
ende het weer in Limburg
)r} U bellen 06-91122346KvAG:
C°P: 08.48 onder: 16.37k>op : 10.29 onder: 19.13I*GEN
C°P: 08.48 onder: 16.38
ik^op: 10.47 onder: 20.35
Ii^NDAG£°P: 08.49 onder: 16.38
F** op: n.02 onder: 21.57

Nederland erkent
regering Roemenië

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Nederland is overge-
gaan tot de formele erkenning van
de Roemeense regering. Deze be-
kendmaking volgde gistermiddag
na een officieel bezoek van de Ne-
derlandse ambassadeur in Boeka-
rest aan de nieuwe Roemeense
staatssecretaris van buitenlandse
zaken, Corneliu Bogdan.
Nu de samenstelling van de nieuwe
Roemeense regering nagenoeg is
voltooid, vindt minister Van Den
Broek (Buitenlandse Zaken) de tijd
rijp voor een volledige erkenning.
Donderdag werd het nieuwe Roe-
meense bewind uitgebreid met ne-
gen ministers. De voorlopige rege-
ring telt nu in totaal dertien be-
windslieden.
Oost- en West-Duitsland, Frankrijk,

België, Groot-Brittannië en tal van
andere landen gingen veel eerder
over tot volledige erkenning. Van
Den Broek wilde daarmee wachten
tot het Comité voor Nationale Red-
ding zijn bevoegdheden zou over-
dragen aan de nieuwe ministers-
ploeg. Of dat inmiddels is gebeurd,
is onduidelijk.
Van Den Broek blijft bezorgd over
de status van het alsmaar uitdijende
Comitévoor Nationale Redding, dat
donderdag met 100 leden aangroei-
de tot 145 leden. Ook vindt de be-
windsman het nog altijd een 'com-
plicerende factor' dat de nieuwe
Roemeense regering optreedt als
wetgevende, uitvoerende en rech-
terlijke macht.

Zie verder pogino 3

Muizenplaag
in delen
Limburg

HEERLEN - Door het aanhou-
dende zachte weer en het voor
het tweede achtereenvolgende
jaar uitblijven van de winter
heerst in sommige delen van
Limburg een ware muizen-
plaag. In Bunde, maar ook el-
ders in Zuid-Limburg worden
straten huis-aan-huis geteisterd
door muizen, die via de spouw-
muren op zolders en in kelders
terechtkomen.

Door de warme zomer en het
vochtige najaar hebben de mui-
zen zich explosief vermenig-
vuldigd en vormen ze in vele
huizen een ware plaag.
Bestrijding is eigenlijk alleen
goed mogelijk door gebruik
van gif, dat bij de meeste dro-
gisterijen verkrijgbaar is, maar
dat weer gevaren metzich mee-
brengt voor huisdieren en (klei-
ne) kinderen.

Voormalig dissident belooft vijje verkiezingen

Vaclav Havel president
Van de redactie buitenland

PRAAG -De toneelschrijver Vaclav Havel is gisteren unaniem
door het parlement tot president van Tsjechoslowakije geko-
zen. De voormalige dissident, die wegens zijn mensenrechten-
activiteiten in totaal vijfjaar in de gevangenis doorbracht, was
de enige kandidaat.
Na zijn verkiezing trad de 53-jarige
Havel onder trompetgeschal de zaal
binnen, begroet door een staande
ovatievan de aanwezigen. Hij legde
een aan de nieuwe tijd aangepaste
eed af. Een eed waaruit het parle-
ment een dag tevoren een zinsnede
had geschrapt waarin gerept werd
van het 'dienen van dezaak van het
socialisme. Daarna werd het Tsje-
choslowaakse volkslied gezongen
en werden er 20 saluutschoten afge-
vuurd.

Havel is de negende president van
Tsjechoslowakije sinds het land op
28 oktober 1918 werd gesticht.
Krachtens een grondwettelijk
amendement loopt zijn mandaat tot
veertig dagen na de installatie van
het nieuwe parlement dat in de ko-
mende vrije verkiezingen zal wor-
den gekozen. Deze verkiezingen
zullen binnen een half jaar worden
gehouden.
In zijn eerste toespraak als presi-
dent beloofde Havel gisteren de be-
volking vrye verkiezingen te zullen
uitschrijven. Vanaf het balkon van
zijn ambtsverblijf legde Havel kort
na zijn verkiezing een 'Verklaring

aan de Natie' af die nog geen twee
minuten duurde.
De leiding van de Sovjetunie heeft
gisteren boodschappen met geluk-
wensen gestuurd aan Havel zowel
als aan Alexander Dubcek, zei
woordvoerder Gennadi Gerasimov
van het ministerie van buitenlandse
zaken in Moskou op een persbijeen-
komst.
„Wij wensen hun vruchtbaar werk
toe op deze hoge staatsposten. Ons
land respecteert de keuze van
Tsjechsolowakijeen spreekt als zijn
overtuiging uit dat onze betrekkin-
gen als bondgenoten zich zullen
blijven ontwikkelen, in een geest
van wederzijds begrip en goede na-
buurschap", aldus Gerasimov.

?" ?s jiciit George Bush van de VS
wenste Havel in een boodschap van
harte geluk. „Zijn benoeming vormt
de bekroning van een jaar van
adembenemende veranderingen in
Oost-Europa en vormt een symbool
van vernieuwing voor het hele ge-
bied".

♦ Zie ook pagina 5

" Na zijn verkiezing tot president groet
Valclav Havel vanaf het ,

Lbalkon van
zijn ambtsverblijf de ruim dertigdui-
zend mensen diezich op het binnenplein
van de Praagse burcht hadden verza-
meld. Zij hadden spandoeken en vlag-
gen bij zich. Havel, normaal altijd ge-
kleed in spijkerbroek en trui, had ter ge-
legenheid van zijn beëdiging een don-

kerblauw kostuum aangetrokken. De
na een presidentsbeëdiging gebruikelij-
ke receptie had Havel van het program-
ma afgevoerd. De daarmee uitgespaar-
de geldenbestemde hij voor de hulp aan
Roemenië. In het oude centrum van
Praag braken vervolgens feestelijkhe-
den uit die tot diep in de nacht voort-
duurden.

woonblad
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Hevige strijd
in Zuid-Libanon

BEIROET - De straatgevechten tus-
sen rivaliserende gewapende shi'iti-
sche facties zijn gisteren opgelaaid
in Zuid-Libanon, waarbij deIraanse
inspanningen een einde te maken
aan het bloedige machtsconflict
binnen de grootste religieuze groep
in het land, werden genegeerd. Vol-
gens ziekenhuizen zijn er gisteren
zeker twee doden en vijf gewonden
gevallen.

Het gaat om gevechten tussen strij-
ders van de pro-Iraanse Hezbollah
(Partij van God) en de doorSyrië ge-
steunde Amal-milities. Zij vielen el-
kaar aan in de dorpen Kjar Hitti en
Kfar Milki. Volgens de bewoners
die er gisteren in slaagden te vluch-
ten, liggen gewonden op de straten
in het gevechtsgebied terwijl veel
burgers geen kant op kunnen.
Een door Iran tot stand gebracht
staakt-het-vuren, dat tot doel heeft
het geweld in het gebied Iqlim al-
Tufah een halt toe te roepen, heeft
woensdag nauwelijks werking ge-
had en de gevechten woeden sinds-
dien door.
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Vrijspraak voor
verdachte van
verkrachtingen
MAASTRICHT - De meervoudige
strafkamer van de Maastrichtse
rechtbank heeft gisteren de 43-jari-
ge Kerkradenaar M.S. wegens ge-
brek aan bewijs vrijgesproken van
de hem ten laste gelegde verkrach-
tingen van twee 16-jarige meisjes,
gepleegd op 11 juli'88 en 29 julivan
dit jaar op een landweggetje tussen
Kerkrade en Bocholtz. Dat nadat op
de heropende rechtszitting de door-
slaggevende uitslag van het onder-
zoek was bekend gemaakt dat het
gerechtelijk laboratorium in Rijs-
wijk heeft gedaan naar de herkomst
van een schaamhaar.

Het onderzoek heeft niet onomsto-
telijk aangetoond dat de schaam-
haar die na de verkrachting van dit
jaarop de pantalonvan het slachtof-
fer was aangetroffen, van de ver-
dachte afkomstig is. Het schaam-
haar zou van M.S., afkomstig kun-
nen zijn, maar evengoed van een
persoon met een soortgelijke haar-
structuur, zo werd bij microsco-
pisch onderzoek geconstateerd.

# Zie verder pagina 19

Afscheiding
dreigt binnen
Neues Forum

KARL-MARX-STADT - Binnen dé
Oostduitse oppositiebeweging
Neues Forum dreigt een afschei-
ding. Dit heeft het oprichtingscomi-
té van de beweging gisteren inKarl-
Marx-Stadt meegedeeld. Vertegen-
woordigers van een aantal basis-
groepenvan Neues Forum zullen op
27 januari de 'Duitse Forumpartij'
oprichten.

Woordvoerder Reinhard Schuit van
Neues Forum bespeurt een 'duide-
lijke afscheidingstendens' binnen
de beweging: „Allerlei meelopers
willen daarbij misbruik maken van
de naam Neues Forum".
Schuit schat dat slechts zon 20 pro-
cent van de circa 200.000 leden wil-
len dat Neues Forum een politieke
partij wordt. De afgelopen weken is
hierover veel gediscussieerd, totdat
voor- en tegenstanders het eens
werden over een 'Salomonsoplos-
sing': Neues Forum wordt geen par-
tij, maar is wel bereid politieke ver-
antwoordelijkheid op zich te nemen
en aan de verkiezingen in mei deel
te nemen.
De grootste partij in de DDR is nog
altijd de communistische SED, zo
bleek gisteren uit een opiniepeiling
van de Academie van Sociale We-
tenschappen. De communisten krij-
gen de steun van 34 procent van 800
ondervraagden, ofwel drie procent
meer dan een maand geleden. De
christen-democraten komen op de
tweede plaats met 7,9 procent, ter-
wijl NeuesForum en andere opposi-
tiebewegingenelk onder de zes pro.
cent blijven.
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Voor het opgeven van
geboorte- en
overlijdensadvertenties
voor dinsdag 2 januari
bestaat gelegenheid op
maandag 1 januari
van 15.00 tot 16.00 uur
uitsluitend in ons
hoofdkantoor.

In de Cramer 37, Heerlen.
Tel.: 045-739886.
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Expert Keulen

Markt Simpelveld. Tel. 045-443344
Volledige eigen techn. dienst
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kunst

recept
Heldere goulash
van rookworst

Benodigdheden voor 4 personen:
2 Gelderse rookworsten, 1 liter
bouillon, 2 preien, 4 el aardappel-
zetmeel, peper.
Kook de rookworst gaar in water
tegen de kook aan.

Fijne rookworst vraagt 25 minu-
ten en grove 35 minuten.
Vooral niet met vork in de wor-
sten prikken.
Breng de bouillonaan de kook.
Maak de preien schoon en snijd
die in grove stukken.
Doe ze in de bouillon en laat ze 15
minuten zachtjes koken tot ze
beetgaar zijn.
Los het aardppelzetmeel op in

weinig koud water en giet lang-
zaam en onder voortdurend roe-
ren bij de kokende bouillon.
Breng op smaak met wat peper en
zout.
Snijd de rookworst in stukken en
doe ze bij de groente.
Serveer hierbij een luchtige aard-
appelpuree met een seizoen-
groente naar keuze.

hub meijr

De gestapelde kunst van Warhol
KEULEN - Tweehonderdtien keer hetzelfde Cola-flesje,
telkens net iets anders bekeken. Tweeëntachtig keer de
voor en achterkant van een dollarbiljet. Hetzelfde blik
Campbell soep, maar dan in tweeëndertig verschillende
smaken. Twaalfkeer een net iets andere blik op de Mona
Lisa. En (maar) zes keer Marilyn Monroe, getiteld 'six
pack', waarmee men in Amerika zes blikjes bier bedoelt.

Vooral in deze zijdezeefdrukken
tekent zich niet alleen Andy War-
hols allereerste ambacht af: recla-
rrtetekenaar. Maar zij 'verraden'
ook zijn leermeesters van het Car-
npgie Instituut voor Technologie
in Pittsburgh, zijn geboortestad.
Qp de kunstfaculteit werd veel na-
druk gelegd op het Bauhaus, de
Duitse beweging die kunst aan
technologie koppelde. En omge-
keerd. De scheidslijn tussen deze
twee moest worden uitgegumd.
Goed dus vakkundig ontwerpen
was het belangrijkste dat de kunst-
studenten op Carnegie Tech in de
vingers moesten krijgen. Aan deze
koppeling voegde de markante

mijnwerkerszoon even later een
eigen dimensie: originele massa-
produktie. In The Factory, zijn
kunstatelier in New Vork, liepen
zijn fotografische zijdezeefdruk-
ken als Volvootjes van de lopende
band.

Te kijk
in Keulen

|De popkunst van AndyWarhol
;(1928 - 1987) hangt tot 11 fe-
! bruari te kijk in het Ludwig
;Museum in Keulen.
'Behalve op maandag en op
I Nieuwjaarsdag is de expositie
■dagelijks geopend van tien tot
lacht uur. Van vrijdag tot en
1 met zondag echter van tien tot
!zes uur.
; Het Ludwig Museum ligt nabij
" het centraal station. En vlak
| achter de Dom van Keulen, in
■ 1980 twaalf keer 'gekopieerd', door Andy Warhol.

Kluit
Of zon soepblik in 32 smaken dan
nog kunst is?
Die ochtend in het Ludwig Mu-
seum van Keulen, waar momen-
teel een verrassende Warhol-col-
lectie te bekijken valt, zie je me-
nige bezoeker met deze vraag
rondlopen. Zelf ontkom ik ook
niet aan dat Warhol-belazert-de-
kluit gevoel. Zeker als ik stilsta bij
'Flowers' (1962), een bosje bloe-
men dat je met behulp van genum-
merde vlakken zelf mag afschilde-
ren.

Of wat moet je met een zeefdruk,
waarop de electrische stoel vijftien
keer ('Lavender Disaster', 1963) op
je afkomt? Wie te weinig van en
over Andy Warhol heeft gelezen,
moet het doen met Warhols uitleg,
opgetekend naast deze morbide
zeefdruk. 'Ongelooflijk hoeveel
mensen een afbeelding van een
electrische stoel aan de huiska-
mermuur hangen. Vooral als de
kleur bij de overgordijnen past...'
Met deze ironie wilde Warhol voor-
komen dat zowel zijn vijanden uit
het abstract-expressionistische
kamp (Willem de Kooning en Mark
Rothko) als zijn bewonderaars (Fa-

rah Diba, Jane Fonda e.v.a.) al te
serieus werden gevonden. 'Als je
kunst maakt, moet je niet denken

maar doen,' zei hij, 'Laat anderen
maar beslissen of het goed of
slecht is, of ze het mooi of lelijk

vinden. Terwijl zij beslissen, ga jij
verder met het maken van kunst.'
Beroemd en veelzeggend is ook
een fragment uit een interview. Op
de vraag: 'Denkt u dat pop-art..'
antwoordt hij meteen: 'Nee.'
'Wat?'
'Nee.' .
'Denkt u dat pop-art..'
'Nee, dat denk ik niet.'

Bij zijn kunst dacht hij vooral aan
roem en rijkdom. Nog een voor-
beeld uit de doldrieste periode,
waarin zijn medewerkers In The
Factory hem Drella noemde, een
demonische koosnaam ontleend
aan Dracula en Cinderella.

Op zekere dag stond hij het toe dat
Dorothy Podber, een van zijn 'hek-
sen', met een handzaam pistool op
een stapel Marilyn Monroe-schil-
derijen schoot. Terwijl zijn mede-
werkers (die overigens veel van
zijn zeefdrukken uitvoerden,
waaronder Warhol dan zijn lucra-
tieve naam krabbelde), onthutst
waren, stond bij de meester zelf al
het dollarteken in de ogen. De vier
doorboorde Marilyns herdoopte
hij tot 'Shot Red Marilyn, Shot
Light Blue Marilyn, Shot Orange
Marilyn en Shot Sage Blue Mari-
lyn. Kassa!

" De beruchte zeefdruk van 32 Campbell's soepblikken. Toer
Warhol over zoiets platvloers werd aangevallen, sneerde hij
'Cezanne schilderde toch ook appels.'

Werk run Andries Soer in diverse technieken

Konfrontatie in
Galerie Signe

Wat Heerlen tekort komt
aan aantallen galerieën
wordt door de ijver van de
bestaande ruimschoots
goedgemaakt: sinds galerie
Signe zijn intrek heeft geno-
men in het huis van de bu-
ren en vervolgens zijn expo-
sitieruimte heeft verdub-
beld, is daar een toenemen-
de activiteit ontwikkeld, die
zich behalve op de beelden-
de kunst ook op de letter-
kunde heeft gericht. In de
lopende tentoonstelling van
Frans Budé zijn ze beide
vertegenwoordigd.

Ook in geografische zin heeft zij
haar aandacht gericht op een
breed gebied. Behalve uit haar
samenwerking met Maastrichtse
galerieën blijkt dat uit haar voor-
nemen eerstdaags in Aken - in de
galerie die tot dusver door Horst
Hambücker onder de naam Mo-
nochrom gedreven werd in de
Ottostrasse - een dependance te
stichten. Het blikveld is derhalve
geenszins beperkt tot het lokale;
hetreikt tenminste over de Eure-
gio.

Intussen worden in die wijde
blik de lokale waarden niet over
het hoofd gezien. Dat kan met
voldoening worden vastgesteld

nu de ruimte (die er op de Aker-
straat beschikbaar was voor een
paralleltentoonstelling) ingeno-
men wordt door het werk van de
Heerlenaar Andries Soer, gebo-
ren in Nieuwenhagen, drieën-
veertig jaar geleden, opgeleid
aan de stadsacademie van Maas-
tricht en bevoegd docent in
kunstgeschiedenis en tekenen.

Andries Soer vult de ruime ach-
terzaal en de tussenruimte met
werk in diverse technieken:
aquarellen, gouaches, tekenin-
gen in inkt - met door hun for-
maat opvallende olieverfschilde-
rijen als pièces de résistance.

Tot voor kort was er weinig van
zijn produktie te zien. Hij her-
nam zijn expositieactiviteit met
een tentoonstelling in 1988 in
Nuth en laatstelijk als mede-or-
ganisator - en mogelijk wel
naamgever - van de activiteit van
het kunstenaarskollektief „Kon-
frontatie" in de Heerlense stads-
bibliotheek. Het woord wordt bij
herhaling in de lijst van titels
aangetroffen.

Van een Konfrontatie met Budé
kan nauwelijks worden gespro-
ken, maar niemand ontkomt aan
een vergelijking als hij de door-
gang doorgaat die de twee pre-
sentaties verbindt. De preoccu-
patie van Budé in diens homma-
ge aan Celan is eschatologisch;

die van Andries Soer betreft de
mens in zijn dagelijks en aards
bestaan. „Mensen en hun ondui-
delijke beweegredenen, de dub-
bele bodem van de dingen die
wij laten gebeuren, ons steeds
maar weer bijna hopeloos tegen
de bierkaai vechten", zo formu-
leert hij zelf. Abstracte kunst be-
staat in zijn visie niet. Zijn kunst
kan alleen maar de mens en' men-
selijke zaken tot onderwerp heb-
ben.

Een vrolijk beeld levert dat niet
op.
Eenzaamheid en stoornis in de
communicatie zijn een vaak te-
rugkerend thema. Het wordt
uiterst suggestief verbeeld in het
drieluik dat de achterwand be-

heerst: een vrouw en een man
zittend op een bank; op een ta-
feltje een kooi met agaporniden
of love-birds.

Frontaal gericht als het is, levert
het andermaal een konfrontatie
op. Het stuk lijkt ook representa-
tief voor de schilderkunstige ver-
worvenheden van Andries Soer,
die ooit als fijnschilder de acade-
mie verliet. Hij schildert geen
realistisch beeld. Hij gaat met
een grote vrijheid met zijn figu-
ratie om, maar tegelijk met een
grote soberheid. Er staat niets
wat niet tegelijk zijn schilder-
kunstige en zijn inhoudelijke be-
tekenis heeft.
Zijn manier van figuren in delen
te splitsen - ook te zien in

„Vrouwtje" - staat niet los van
een onderkoelde dramatiek.
Soer kan met weinig middelen
rake tekeningen maken, meest
van koppen in zwart-wit. Zijn
aquarellen zijn vaak heel gevoe-
lig maar daarnaast worstelt hij
met succes met de meer weer-
barstige materie. Zijn olieverf-
schilderijen „Een waas van waar-
digheid" en - daarnaast - de vrou-
wenkop geven een vermoeden
van de expressionistische ont-
vankelijkheid voor kleur die mis-
schien wel aan de basis ligt van
zijn schilderschap.

Galerie Signe - Andries Soer tot
14 januari lf 90.

pieter defesche

" Schilderijen en tekeningen van Andries Soer. Tot 14 januari in Galerie Signe

Kleuren
Nog even terug naar het Ludwig
Museum. Wie wat langer stilstaat
bij zijn zeefdrukken, moet Warhols
voorkeur voor bepaalde kleuren
opvallen. Fuchsia-rood en de com-
binatie geel en groen blijken zijn
favoriete kleuren.

Kleuren die de in 1987 tijdens een
galblaasoperatie overleden miljo-
nair en pop-artkunstenaar zijn bij-
gebleven uit i zijn arme jeugd in
Pittsburgh. Xls de hemel fuchsia-
rood kleurde boven deze mijnstad.

hans toonen

Geld voor Rien
Poortvliet museun

De opening van het Rien Poortvliet
Museum in Middelharnis, volgens
de planning in het voorjaar van
1990, is weer een stuk zekerder ge-
worden. De provincie Zuid-Holland
heeft een bedrag van 108.500 gulden
beschikbaar gesteld voor de ver-
bouwing en de inrichting van het
ouderaadhuis tot een museum voor
zeshonderd werken van de illustra-
tor/schilder Rien Poortvliet.

Het plan voor de 'elk-weer-voorzie-
ning' op Goeree-Overflakkee is vol-
gens de provincie Zuid-Holland een
belangrijke verbetering van het toe-
ristische produkt van dit gebied. De
familie Poortvliet is oorspronkelijk
afkomstig uit deze omgeving. De
verwachting is dat het nieuwe mu-
seum , zon veertigduizend bezoe-
kers per jaar zal trekken.

De plannen voor de verbouwing
van het oude raadhuis in de Voor-
straat en een oud pand ernaast zijn
in een zeer ver gevorderd stadium.
De Federatie van Zuidhollandse
Musea is nauw betrokken bij onder
meer de opzet van de financiering
en de exploitatie.

De juridische constructie is
stichtingsvorm. Zowel de gertf]
ten in het gebied, de regionale »
hèt streekmuseum als de fa1*Poortvliet participeren in 'stichting. De burgemeester
Middelharnis bekleedt de fu'
van voorzitter.

" Rien Poortvliet

Oplossing van gistere

BUIK-BAN
R-KAROS-
EL-PAN-A
MES-I-DR
SIMULTAA

EI- O M
DEELSTAA
EER-N-RI
EN-BOL-R
N-KOREN-
SLAK-KAA

cryptogram

Horizontaal:
1. Geen vloeistof om het gebruikvan alcoholi-
sche dranken te "stoppen" (7); 4. Land waar
geldschieters wonen? (7); 7. In deze plaats
wonen beslist niet uitsluitend automonteurs
(11); 9. Zou vader ook wel eens groente uit
moeders tuin halen? (7); 10. Van dit dier kan
men veel hoofdpijn hebben! (5); 12. 't is ar-
moedig een verkoopster zonder korset! (5);
14. Rommel-vertrek in een stal? (9); 17. Zou
dit bij deze vis nog zijn te herstellen? (9); 19.
Gaat u ermee akkoord dat ik 'm 69 cm van die
stof geef? (5); 21. Wijze waarop een meertan-
dige vork wordt aangepakt? (5); 23. Hoe lang
Els daar al mee bezig was voor zij de oplos-
sing vond, is mij niet bekend (7); 24. Was dat
niet de voorzitter die ons in een auto in tegen-
gestelderichting voorbijreed? (11); 26. Ver-
bond van douanebeambten? (7); 27. Mogelijk
gaat dit spreken als we tegen zijn en voor
stemmen! (7).

Vertikaal: .
1. "Zwarf-gallige anekdote betreffend''1
schoorsteenveger? (7); n 2. Zon voo'ï]
hoort in een damestas niet thuis! (3); 3 (jj
die gewend is hard te lopen (9); 4. W-J
oormerk (5); 5. Installatie die ook acWe j
voren geplaatst kan worden om schept J
te nemen (5); 6. Zij zit veel met de har''j
het haar (7); 8. In die stof voelen piraten*^
thuis (5); 11. Zit er op dat deel van de ü

weer een huisdier? (3); 13. In Noord-Bf*
vindt u 't meer! (3); 15. Alternatief vo°'
saaie voetbalwedstrijd die geen verie
nodig heeft? (9); 16. Niet wijs patroon
17. Gebakje dat boven alles uitgaat? (':
Uitroep van een beo? (3); 19. Die kan u

kant maken! (5); 20. Een ieder kan 'm °[j
(7); 21. Dit is het resultaat als u Een h^heid van cijfers achter elkaar plaatst P'^Zulk een tegenslag in een spannende au
wens ik geen coureur! (5); 25. Dier in c°
tratie (3). '
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Heer Sovjet-
repen weg
it Hongarije

- De Sovjetunie zal
Pd jaar meer troepen uit Hon-
F terugtrekken dan zij zich oor-Mcelijk voorgenomen had. Het
warse persbureau MTI zegt dit
«ben vernomen van de bevel-
*rvan de Sovjet-strijdkrachten

* zuiden van Hongarije.

'er>s commandant Matvej Boer-v zullen in 1990 onder andere
eskadron gevechtsvliegtuigen,
gemotoriseerd infanterieregi-'en twee tankbataljons worden

jbetrokken. In totaal zullen[ 'dan 6000 militairen, ruim veer-
''egtuigen, 120 tanks, ongeveer

en 400 ongepant-
' voertuigen Hongarije verla-
i' Als de Sovjet-manschappen
I "en meegeteld die reeds in 1989rï^aarts zijn gekeerd, zal dedjte van de zuidelijke troepen-"l eind 1990 met 18.000 man zijno "inderd.
Jndien zullen ér wijzigingen
'en doorgevoerd in de opstel-

Tan de strijdkrachten. De in de

I* van Oostenrijk gestationeer-
"Vjet-troepen zullen worden te-
eö"okken naar meer in het bin-
tod gelegen posities. Wegens
'luidsoverlast en de milieuver-

zullen twee militaire lucht-
■*s, bij Budapest en Debrecen,

'en gesloten, aldus Boerlakov.

Wen: akkoord
economische
hervormingen

- Het Poolse parle-
'l heeft gisteren een programma

economische hervormingen
'gekeurd. De rol van het markt-
Janisme in de Poolse economielink worden vergroot.

I programma, dat is samenge-
■*F met hulp van het Internationa-
rpnetaire Fonds, voorziet in een
(^tisering van de industrie, het

maken van de zloty,
trijsvorming op basis van vraag

j jj^nbod in plaats van per decreet
j*t beëindigen van subsidies. De
ï«e regering houdt rekening metJsa-ontslagen in de staatsbedrij-
ÏMinister van financiënBalcero-
W- noemde vorige week een aan-
l^erklozen van 890.000 in 1990.
■Overheid heeft financiële voor-
yigen getroffen voor 400.000
jPlozen.
Ber is een loonstop aangekon-
Bom een eindete maken aan de
Bwinflatie. De ramingen voor de
id|Vg van de consumentenprijzen
vB9 lopen uiteenvan enkele hon-
»en tot enkele duizenden pro-

Jterse overheden hebben eenJt het IMF goedgekeurd econo-
rh programma als voorwaarde
T^ld voor het geven van hulp.

Vervaller dreigt

longen met mes, - De Amsterdamse
J^e heeft gisteren in een bank
k de Rozengracht de 27-jarige
i.- gearresteerd. Hij wilde aan
j?komen door een 14-jarige Ame-
J^nse jongen met een mes te be-?Sen, aldus een bekendmaking

politiewoordvoerder.

«W moment dat de overvaller del^eksruimte binnen kwam, be-
Ef zich daar alleen een Ameri-
|J^ S gezin van drie personen. Hij
II6 de zoon een mes op de keel.
£.Personeel lokte de man naar deF6door geld onder het kogelvrije
JC door te schuiven, waarna hetFJ de publieksruimte kon ont-■tten.
Jjji Passerende parkeercontroleur
m.* de toegangsdeur tot de bank
it straatzijde gesloten, waar-
f de overvaller opgesloten raak-
4jJ»ls reactie gooide deze typema-
|l*s en meubilair tegen de ruiten,
!y s de politiewoordvoerder. De

politie rekende de" Vervolgens in.

Nederland doet
niet meer mee

inetNAVO-fregat
HAAG - Nederland doet niet

'K*er mee aan deontwikkelingvani gemeenschappelijk NAVO-fre-
K, *n plaats daarvan wil staatsse-kj^ris Van Voorst van DefensieL samenwerkingscontract sluiten
k Spanje. Ook dat land is uit het.
fatten-project van de NAVO ge-(

tssecretaris Van Voorst vindt,
I a ls zijn voorganger Van Houwe-
-lijf*-n, dat er te weinig schot zit in
I( Bovendien voel-
de bewindsman er weinig voor
b^ig Europees land in de werk-
jj^Pachter te blijven. Van de acht
L lemende landen zijn alleen de
V^igde Staten en Canada nog
Lf- De landen konden het onder-
V maar moeilijk eens worden
jt(u e eisen waaraan het gemeen-

fregat moest voldoen.
tij-Samenwerkingsproject werd in

opgezet in de hoop efficiënter
LSoedkoper nieuw materieel te
Oen ontwikkelen. Dat ook Ne-
tland uit het project zou stappen,
U> al een tijdje in de lucht.
IHj.ensie hoopt nu met Spanje een
Hj^atiefproject opte zetten, want
A S98 moet deKoninklijke marine
IL geleide wapenfregatten De
Ht^P en de De De Ruyter vervan-
if ' Van Voorst reist begin januariaaar Spanje. .

Kwart Roemeense
kinderen ondervoed

AMSTERDAM - In Roemenië
blijkt 25 procent van dekinderen
ondervoed. Vijftig procent van
hen moet direct in een zieken-
huis worden opgenomen. Dit is
één van de conclusies van drie le-
den van Artsen Zonder Grenzen
die gisteren terugkeerden uit
Roemenië, waar ze hulpgoede-
ren hebben gebracht en medisch
advies hebben gegeven.

De ergste nood als gevolg van de
opstand is volgens een woord-
voerder van Artsen Zonder
Grenzen gelenigd.Maar de nood-

hulp en structurele hulp blijven
noodzakelijk, omdat er een enor-
me achterstand is op medisch ge-
bied, aldus het team. Voorwaar-
de is echter wel dat de medische
en voedselhulp goed gespreid
wordt. Ook de chaos in de hulp-
verlening, veroorzaakt door mdi

viduele Hongaren die met voed-
sel de grens overstaken, neemt
af.

Evenals voor Polen en Hongarije
lijkt de EG bij Roemenië het
voortouw te gaan nemen ten be-
hoeve van de 24 rijkste landen in

de wereld bij het opstellen van
een algemeen hulpplan voor de
wederopbouw uit de ruines van
de communistische dictatuur.

De werkgroep van EG-deskundi
gen, die gisteren inRoemenië ar-
riveerde om dc noden voor het
hulpplan te peilen, zal, naar
wordt verwacht, al midden vol-
gende week rapport uitbrengen
voor dchoofdlijnen van het plan.

" Zie ook pagina 19

Begraven
De vroegere minister van defensie,
Vasile Milea, is gisteren met alle eer
in Boekarest begraven. Ceausescu
beschuldigde Milea vorige week
vrijdag van verraad omdat de gene-
raal weigerde het leger op betogers
in Boekarest te laten schieten, aldus
officiële bronnen. Milea zou daarop
zijn neergeschoten in opdracht van
Ceausescu, of door de dictator zelf.
Gisteren werd ook bekend dat het
leger de maandag terechtgestelde
Ceausescu vóór zijn executie drie
dagen lang verborgen gehouden in
een gepantserd personeelsvoertuig,
dat rond bleefrijden, om te voorko-
men dat loyale troepen hem zouden
vinden. Het was hetzelfde pantser-
voertuig, waar Ceausescu uitkroop
voor zijn proces.

Gedurende alle dagen dat hij erin
zat weigerde de ex-dictator, die aan
suikerziekte leed, insuline in te ne-
men, ofschoon zijn vrouw Elena
deze bij zich had in haar handtas.

binnen/buitenland

Muziek
De Amerikaanse troepen vormen I

'een bezettingsmacht' in Panama.
Volgens het Vaticaan hebben de
Verenigde Staten niet het recht de
uitlevering te eisen van de voorma-
lige sterke man van Panama. De
woordvoerder zei dat de omsinge-
ling van de ambassade door VS-
troepen en het draaien van keiharde
muziek 'bijzonder Hoog' door het
Vaticaan wordt opgenomen.

Volgens de krant Washington Ti-
mes zou Noriega twee dagen vóór
de Amerikaanse inval op de hoogte
zijn gesteld van het plan, waar-
schijnlijkvia een telefoontje van het
ministerie van buitenlandse zaken
in Washington.

Ceausescu werd verborgen gehouden in pantservoertuig

Comité Roemenië
wil vrije verkiezingen

Van de redactie buitenland
BOEKAREST - Het Comité
voor Nationale Redding
(CNR) wil de parlementaire
democratie in Roemenië in-
voeren. Dit heeft de vice-voor-
zitter van het Comité, Cazimir
lonescu, gisteren op een pers-
conferentie gezegd. Roemenië
zal zijn verplichtingen jegens
het Warschaupact respecte-
ren.

lonescu bevestigde dat in april ver-
kiezingen zullen worden gehouden.
Daaraan mag ook de communisti-
sche partij deelnemen. Maar vol-
gensvice-minister van buitenlandse
zaken Corneliu Bogdan bestaat de
partij feitelijk niet meer. „De partij
is niet verboden, zij bestaat eenvou-
digweg niet meer. Veel leden heb-
ben de afgelopen dagen hun partij-
kaart ingeleverd."

De Securitate vormt volgens lones-
cu nog altijd een bedreiging, maar
het gevaar van een tegencoup door
de veiligheidsagenten is geweken.
Uit vrees te worden vermoord door
de Securitate verplaatsen de leden
van het Comité zich alleen in ge-
pantserde legerwagens.

De nieuwe minister van defensie,
generaal Nicolae Militaru heeft een
laatste oproep gericht tot de veilig-
heidsagenten die de gevallen dicta-
tor Ceausescu trouw blijven, om
zich over te geven. Duizenden van
hen zijn inmiddels aangehouden,
maar honderden anderen lopen nog
vrij rond. Noriega verzocht missie

uit vrije wil te verlaten
VATICAAN-STAD - De pau-
selijke nuntius in Panama-
Stad, Sebastiano Laboa, tracht
generaal Manuel Noriega over
te halen het ambassadege-
bouw uit vrije wil te verlaten.
Dit heeft de woordvoerder van
het Vaticaan, Joaquin Navarro
Valls, gisteren bekendge-
maakt.

„Noriega weet heel goed dat het om
een tijdelijk onderkomen gaat en
dat de nuntiatuur geen hotel is", al-
dus Navarro. Hij voegde er echter
aan toe dat de nuntius Noriega niet

zomaar de deur van zijn residentie
in Punta Paitilla kan wijzen en dat
de generaal niet gedwongen kan
worden op te stappen. „Dat zou ab-
soluut in strijd zijn met de beginse-
len van het internationaal recht".

De beste oplossing zou zijn dat No-
riega, die sinds 24 december in de
nuntiatuur verblijft, wordt overge-
dragen aan de Panamese regering.
Maar tot nu toe heeft deze daartoe
geen officieel verzoek ingediend,
noch bij het Vaticaan, noch bij de
nuntiatuur, aldus Navarro.

" Vlak bij de Vaticaanse nuntiatuur in Panama eisen demonstranten de berechting van gene-
raal Noriega, die zich in het gebouwverscholen houdt. Op de protestborden staat onder meer te
lezen dat de paus Noriega moet uitleveren aan de Verenigde Staten, dat Noriega als moorde-
naar moet worden beschouwd en nergens asiel dient te krijgen.

Tweeduizend
studenten lopen

korting mis
ROTTERDAM - Een oud-conserva-
torium-student uit Rotterdam is een
korting van zeventienduizend gul-
den op zijn studieschuld misgelo-
pen, doordat de Informatiserings-
bank in Groningen de terugbeta-
lingsregeling zeer strikt heeft toege-
past. Volgens een woordvoerster
van de bank is de gedupeerde, Mar-
cel Karreman, één van de tweedui-
zend mensen die om die reden de
tergubetalingsregeling is gewei-
gerd.

Karreman kreeg, evenals 325.000
andere oud-studenten, in septem-
ber een aanbieding van de Informa-
tiseringsbank om zijn studieschuld
in één keer af te lossen. Hij zou daar-
door een korting van 17.000 gulden
op zijn schuld van 44.000 gulden
krijgen. Karreman besloot daarvan
gebruik te maken en met leningen
van anderen slaagde hijer in het be-
drag ruim vóór 1 november over te
maken naar de Informatiserings-
bank.

Tegelijkertijd stopte hij de automa-
tische betalingsregeling van de
maandelijkse termijnen, waarmee
hij tot dan toe zijn studieschuld af-
loste. Naar eigen zeggen besefte
Karreman niet dat daardoor de laat-
ste termijn (november) niet betaald
zou worden, terwijl dat wel alsvoor-
waarde om voor terugbetaling in
aanmerking te komen was ge-
noemd.

Volgens de Informatiseringsbank
kan Karreman wel een bezwaar-
schrift indienen of een AROB-pro-
cedure starten, maar heeft hij wei-
nig kans, omdat hem volgens de
woordvoerster in principe duidelijk
was gemaakt dat hij tot en met no-
vember moest betalen.

Drugbaron in
Medellin gepakt

BOGOTA - Het Colombiaanse leger
heeft gisteren bij een overval op een
landgoed in Necocli aan de Caribi-
sche kust op enige tientallen kilo-
meters van de grens met Panama
opnieuw een kopstuk van de drug-
mafia opgepakt. Het gaat om 'Cur-
ly', José Antonio Ocampo Obando.

Hij wordt beschouwd als de num-
mer vijf in het kartel van Medellin,
dat onder leidding staat van Pablo
Escobar. 'Curly' komt evenwel niet
voor op de lijst van verdachten om
wier uitlevering is verzocht door de
VS.
Volgens de politie houden Escobar
en de derde man van de drugbende
van Medellin, Jorge Luis Ochoa,
zich schuil in een gebied enige hon-
derden kilometers ten noorden van
Bogota.
Zijn tweede man, José Gonzalo Ro-
driguez Gacha, bijgenaamd de Me-
xicaan, werd daar twee weken gele-
den bij een actie van de politie
doodgeschoten samen met zijn 17-
-jarige zoon Freddy en vijf lijfwach-
ten.

Negen jaar cel
geëist tegen

KLM-medewerker
HAARLEM - Officier van justitie
mevrouw mr J. Kuitert heeft giste-
ren bij de rechtbank in Haarlem ne-
gen jaar onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf geëist tegen de 29-jarige
B.T. uit Duivendrecht. De man, die
chauffeur is bij de KLM, wordt er-
van verdacht een voorname rol te
hebben gespeeld in een drugslijn
met Venezuela.

Tegen de vriendin van de verdach-
te, een 22-jarige grondstewardess
van deKLM, werd donderdag al vijf
jaar celstraf geëist.

Minister tegen verdere uitholling begroting

Pronk weigert extra
kosten asielzoekers

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Minister Pronk van
ontwikkelingssamenwerking verzet
zich tegen een verdere uitholling
van zijn begroting. De bewindsman
weigert op te draaien voor de tegen-
vallende kosten voor de opvang van
asielzoekers. De Tweede-Kamer-
fractie van de PvdA steunt hem
hierin.
Op de begroting Ontwikkelingssa-
menwerking staat ruim 220 miljoen
gereserveerd voor de opvang van
asielzoekers in ons land. Van dat be-
drag kunnen ongeveer 9.000 vluch-
telingen worden voorzien van voed-
sel, onderdak en zakgeld. Maar in
plaats van de te verwachte 8.000,
kwamen dit jaar meer dan 14.000
vluchtelingen naar ons land. De ex-
tra miljoenen die hiermee gemoeid
zijn, wil Pronk niet voor zijn reke-
ning nemen.

Tijdens de ministerraad van vorige
week vrijdag heeft minister d'Anco-
na (WVC) ook geweigerd de finan-
ciële gevolgen van de groeiende
stroom vluchtelingen op zich te ne-
men. Partijgenoot en minister Kok
van financiën ziet evenmin kans
Pronk uit de problemen te helpen.

Al bij zijn aantreden uitte Pronk
grote bezwaren tegen de 'vervui-
ling' van zijn begroting met de op-

vang van asielzoekers. Toch accep-
teerde hij depost van 220 miljoenop
zijn begroting. De afspraak dat Ont-
wikkelingssamenwerking de op-
vang van asielzoekers betaalt, da-
teert van 1 januari '89. Pronks voor-
ganger Bukman ging daar destijds
mee akkoord.

Het geschil over de oplopende kos-
ten voor de asielzoekers moet me-
dio januari de wereld uit zijn, want
dan behandelt deTweedeKamer de
begrotingen Justitie en Ontwikke-
lingssamenwerking. Ook de minis-
ter van justitie, Hirsch Balin, zal in
1990 enkele tientallen miljoenen ex-
tra kwijtraken aan de behandeling
van de asielaanvragen.

Corruptie
Minister Pronk kent overigens geen
cijfers over de omvang van veron-
derstelde corruptie met ontwikke-
lingsgelden. Hij heeft dit schriftelijk
geantwoord op vragen van het
WD-Tweede-Kamerlid Terpstra,
die daarmee reageerde op uitspra-
ken van Nederlandse ambtenaren
tijdens een internationale bijeen-
komst over criminaliteitspreventie,
eerder deze maand. Volgens hen
zou de corruptie in de ontwikke-
lingslanden de helft van het ontwik-
kelingsgeld opslokken.

Punt
uit

Verbod
De gemeenteraad van Peking
heeft gisteren formeel een ver-
bod op bijeenkomsten op het
Tiananmen-plein afgekondigd.
Sinds 4 juni toen het leger een
einde maakte aan de studen-
tenprotesten op het plein, was
het plein al afgezet door het le-
ger.

Onrust
Bij gevechten in een Vietname-
se vluchtelingenkamp in Hong-
kong is gisteren een man ge-
dood. Verscheidene anderen
raakten gewond. Volgens de
politie van het Sekong-kamp
was de voedselverdeling aan-
leiding tot de ongeregeldhe-
den. In een ander kamp gooi-
den Vietnamese vluchtelingen
stenen naar de politie, die het
kamp op wapens wilde onder-
zoeken. Driehonderd leden van
de mobiele brigade werden
naar het kamp gestuurd om de
orde te handhaven.

Rampgebied
Gouverneur Bob Martinez
heeft geheel Florida tot ramp-
gebied uitgeroepen naar aanlei-
dingvan de ijzigekoudegolf die
de Amerikaanse staat tijdens
deKerstdagen heeft geteisterd.
Door de maatregelkunnen boe-
ren, die schade hebben gele-
den, aanspraak maken op kre-
dieten van de federale regering
in Washington.

Vrijuit
Er wordt geen vervolging inge-
steld tegen Welzijnsstichting
De Espel in Sneek wegens het
omstreden rapport over sexue-
le kindermishandeling in de
Sneker Sam de Wolffstraat. De
Leeuwarder officier van Justi-
tie mr A. Bosch zegt geen ma-
teriaal voorhanden te hebben
waarmee bewezen kan worden
dat er sprake was van oplich-
ting of poging tot oplichting
door De Espel met het doel
subsidie te verkrijgen van de
gemeente.

Benoemd
Oud-minister drs J. de Koning
is per 1 januari benoemd tot
staatsraad in buitengewone
dienst bij de Raad van State.
Staatsraden in buitengewone
dienst zijn geen lidvan de Raad
van State, maar nemen deel aan
de rechtsspraak of aan de ge-
schillen van bestuur. De Ko-
ning zal bij laatstgenoemde af-
deling voor vijftig procent
werkzaam zijn.

Tamils
Pro-Indiase Tamil-rebellenvan
de Volksbevrijdingsorganisatie
van Tamil Eelam hebben in het
district Vavuniya 18 leden van
de Tamil Tijgers gedood. De
avond tevoren hadden deTamil
Tijgers in dezelfde streek 28 le-
den van de Volksbevrijdingsor-
ganisatie gedood.

Sigaret
Gorbatsjov heeft zn eigen siga-
ret gekregen. Hij wordt ge-
maakt in Nederland, en ver-
kocht per vijfentwintig stuks,
sjiek verpakt in een echt doosje
(hardbox), met in het Engels
daarop de mededeling, dat deze
sigaret is gecreëerd 'voor de
kenner en heraut. HetKremlin
doet dienst als vignet. Idee en
uitwerking zijn van afkomstig
van de Verkoopcentrale van
Tabaksproducten Holland BV,
een kleine, maar gezonde firma
tussen de vijfgrote jongens, die
in Nederland de tabaksmarkt
beheersen.

Winst
De NCRV heeft in 1989 op-
nieuw ledenwinst geboekt. De
omroep sloot het jaar af met
560.267 leden, de hoogste stand
in haar 65-jarige geschiedenis.
Deze nieuwe ledenstand bete-
kent een winst van 11.116 leden
ten opzichte van 1988.

Woningen
Het ministerie van volkshuis-
vesting, ruimtelijke ordening
en milieubeheer (VROM) wil
een onderzoek instellen naar de
toewijzing van woningen aan
buitenlanders in Haarlem. De
gemeente Haarlem zou grote,
veelal buitenlandse, gezinnen
discrimineren bij de toewijzing
van woningen. Bü de verdeling
van woningen worden per por-
tiek slechts twee gezinnen met
veel kinderen toegelaten.

Diesel
Dieselolie wordt maandag 12,6
cent per liter duurder als ge-
volg van een verhogingvan de
accijns. Door de accijnsVeran-
deringen, die donderdag door
de Eerste Kamer werden aan-
genomen, wordt gelode benzi-
ne een cent goedkoper en gaan,
de ongelode benzines met een
cent per liter in prijs omhoog.
De meest voorkomende liter-
prijzen aan de zelftankpomp
zijn dan 160 cent voor loodvrije
superbenzine, 156 cent voor
Euro loodvrij, 162 cent voor ge-
lode superbenzineen 112,4 cent
voor diesel.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom in kleine letters met een woord in
hoofdletters Mimmum-hoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeterhoogte / 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden / 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts ).
Mimmumhoogte 10 millimeter Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewi|snummers op aanvraag / 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag I m vrijdag
8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 1700 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
tßron Cebuco Summo Scannen

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
In de nacht van 26 op 27 december 1989 werd te Roggel

ontvreemd een bestelauto:
Mercedes 307 D

Kenteken BK - 28 - RX
kleur: wit.

De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van bo-
vengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar ge-
langde waarde van het teruggevonden voerTuig en van de

inlichtingen.
Deze worden ingewacht onder tel.nr. 085-435255, na kan-

" toortijd 085-455045.
Vragen naar de heer Stevens
Bureau H.A. van Ameyde B.V.

Kleine Oord 181
Arnhem.

Mededelingen

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

Rumpenerstraat 116, Brunssum.

Personeel aangeboden

EENMANSORKEST met
goede zang, voor alle gele-
genheden. 04754-83464.

Prof. TOETSENIST zoekt
prof, job. Tel. 045-223825.

Startende ondernemer
zoekt klein Transport- en
DISTRIBUTIEWERK-
ZAAMHEDEN. Br.o.nr. B-
-3151, LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Personeel gevraagd

Slagerij Boumans
vraagt

Winkeijuffrouw
enige ervaring vereist, leeft. plm. 18 jr. Schrijf of bel even
voor een afspraak. Boumans B.V. Akerstr. 52, 6411 HB

Heerlen. Tel. 045-714250.
Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666

zoekt wegens uitbreiding
Autoplaatwerker

Met erv. met Celette-nchtbank. Aanmelden na tel, overleg. !
Darpo Reklame v.o.f. zoekt met spoed:

Handige Medewerker
leeftijd 18-20 jaar, voor alle voorkomende werkzaamheden
in de afdeling Zeefdruk, magazijn. Schriftelijke reacties met

pasfoto sturen naar: Darpo Reklame v.o.f.
Postbus 309. 6305 ZG Schin op Geul.

Gevraagd vor Duitsland (grensgebied) ervaren
metselaars en betontimmerlieden

Hoog loon en akkoord. Tel. 080-541217. !
Flessenspoelbedrijf Voerendaal j

vraagt

Oproepkrachten M/V
Ook voor halve dagen.

Bent U geïnteresseerdkom kan langs op
zaterdag 30 december

tussen 14 en 16 uur op de Heerlerweg 108, Voerendaal. 'e a (
Enthousiaste medewerker/ster
gevr. voor bloemenhoek in supermarkt te Geleen.

Voor 30 uur. Beslist kennis van het vak. 045-324384. ■
Voor Vaals vragen wij aktieve

Agent bezorgers M/V
Kandidaten in het bezit van een bromfiets i

genieten onze voorkeur.
Melden Limburgs Dagblad, Valkenburg.

Tel. 04406-15045.

Sogeler Portionpacks \
Wij zijn een produktiebedrijf dat portieverpakkingen

vervaardigd voor instellingen, grootverbruik en
horecabedrijven.

Voor directe indiensttreding vragen wij enkele
gemotiveerde en werkwillige medewerkers die in ons
bedrijf opgeleid zullen worden tot machine-operator. 'Leeftijd: ca. 20 jaar. 'Uitsluitend schriftelijke sollicitaties naar

Sogeler CV \
Postbus 3030 I

6460 HA KERKRADE l
Grisenstraat 9

Tel: 045-413550, i
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.
Restaurant in Heerlen
vraagt AFWASHULP voor 5
avonden per week. Br.o.nr.
B-3133, LD.. Postbus 3100.
6401 DP Heerlen.

Groothandel in geschenkar- i
tikelen met exclusiviteits- j
rechten voor de Benelux
vraagt jonge zelfst. VER- ,
TEGENWOORDIGSTER '.
(ER). Leidinggevende capa-
citeiten zijn een pre. Voor
info. 04493-4245 zat. tot I
18.00 uur. V.a. maand, t
19.00-20.00 uur. Schrift. ;
soll. Postbus 548, Heerlen.
Dag-friture vraagt PART- >TIME kracht Ift. 24 tot 37 jr. I
Markt 31, Kerkrade na 19 u. j

Dringend MEISJE gevr. Tel.
04490-23203.
Wij vragen KAPPER (M/V)
parttime of fulltime. Bel voor
informatie 045-710634. Mcx
Haarmode in Weiten.
FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. vanaf 1-2-90 voor
praktijk in FT. in 5350 Eus-
kirchen BRD, Unitasstrasse
36, Tel. 09-49.2251.4050 of
80246.
AVON zoekt Avonconsulen-
te. Tel. 045-312789.
Persoon i.b.v. het AANNE-
MERSDIPLOMA B en U,
liefst WAO-er of gepens. Br.
o.nr. B-3136 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
VERKOPER(STER) gevr.
Spar Übachsberg. Plm. 16
uur per wk. Tel. 045-752876
VERKOOPSTERS gevr.
voor verkoop van kaas, wild
en gevogelte op weekmark-
ten in Duitsland. Hoog uur-
loon. Tel. 09-49-240664054

Poeliersbedrijf vraagt net
vriendelijk MEISJE plusm.
18 jr., voor 40 uur p.wk. Tel.
045-271072.
Gevr. per 10 januari leid(st)-
er AEROBIC bij Gym. ver.
Ons Genoegen, Hoens-
broek. Inl. 045-251628
Gevr. GITARIST met zang.
Tel. 045-225899
Gevr. int. CHAUFFEUR,
trekh.-opl. met erv. Leise,
Sittard. 04490-11284.
Zelfst. erv. HULP gevr. voor
Heerlen e.o. 2x4 uur p.w.
Br.o.nr. B-3156, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. huish. hulp v. 6 uur p.
wk. Tel. 045-321583.
Gevr. KOK m/v van ma. t/m
vrijdag van 12 uur tot 17.00
uur. Tel. 045-719016/
719414.
Ervaren TIMMERMAN voor
in timmerfabriek gevr. Tel.
04406-40321.

Kamers aangeboden/gevraagd
STUDENTENKAMER te
huur vlakbij centr. Heerlen
Inl. 045-413074417373.
Gem. zitzlpk. m. eigen
kookgel. voor nette pers.,
Hommerterweg 21, H'broek.
Tel. 045-415718/725053.
Kamer te h. In rustige buurt
nabi| C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
STUDENTENKAMERS te
huur Centrum Heerlen. Tel.
04405-2551.

Te huur in centrum Heerlen
STUDENTENKAMER
’3OO,- p.m. 045-711617.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

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

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

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Hobby/Doe het zelf
METAALDETECTORS Als u ons voor 12 uur 's mor-
C.Scope-Fiseher. Jac. Köh- gens belt, staat uw PICCO-
Ien Rijksweg Nrd. 104 Sit- LO devolgende dag al in het
tard (bij ziekenhuis) 04490- Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-13228. 719966.

Winkel & Kantoor

Te koop uit faillissement
Kantoor en bedrijfsinventaris

Gebruikte bureaustoelen vanaf ’ 60,-;
Stalen dossierkast 4 legborden 100x200’ 150,-

Stalen schuifdeur magazijnkasten 200x200 ’ 345,-
Hangmappen ladenbloks 2-4 en 6 Idn. vanaf ’ 125,-

Tekening hangkasten 170 br.x 70 diep. ’ 395,-
Tekeningladenkasten 6 laden A0’ 595,-

Tekentafels A1en AO vanaf ’ 625,-
Nieuwe bureaustoelen adviesprijs ’395,- nu ’ 175,-

Nieuwe bureaustoelen adviespr. ’ 495,- nu ’ 295,-; Stalen
bureaus keuze uit 20 verschillende modellen en afm. vanaf

’ 75,-; v.d. Blerk kantoortafels 150x75 met houten of
kunststof blad v.a. ’ 75,-; ordner rekken v.d. Blerk ’ 35,-;
magazijnstelling v.a. ’ 75,- per meter; kapstokken vanaf

’ 100,-; Altrex alumium bordes trappen 40% adviesprijs;
nieuwe Atlanta hangmappen 25 per doos ’ 15,-;

Unibind bindmachines met 100 gratis mappen ’ 395,-;
Toonbanken vanaf ’ 125,-; Vieuwers Cannon ’ 150,-.

Verder 1001 nieuwe en gebruikte artikelen.
Teveel om op te noemen.

ROCKMART, Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142.
Te k. stalen MATERIAAL-
KASTEN vanaf ’5O,- per
stuk. Rockmart Kissel 46A,
Heerlen 045-723142.

Te k. Electr. STENCILMA-
CHINE, werkt 100%, pr.
’400,-. Tel. 045-211537

Bedrijven/Transacties

"Heras Zaunsysteme
GmbH, D-4150 Krefeld
zoekt zelfstandige ONDER-
AANNEMERS voor hek-
werkmontage in Duitsland.
Inl. bij de Herr Beckers
09-49.2151.547011 tijdens
werkuren.
COMPUTERFORMULIE-
REN duizend stuks 12 inch,
bedrukt ’165,- excl. Druk-
kerij L'Ortye, Kouvenderstr.
35 Hoensbroek 045-212517

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
Te h. of te k. 110 m2BE-
DRIJFSRUIMTE met electr.
rolpoort, geleg. te Maas-
mechelen (België). Inl. Post-
bus 22029, 6360 AA, Nuth.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Voor al uw KERSTBOOM-
PLANTEN. Rompelberg
Bunde, tel. 043-645365.
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Gebruikte TRACTOREN
John Deere 1120, 1130,
1640 DG2 en 2020 Collé

Koningsbosch. Tel. 04743-
-1205.
Te k. SCHUITEMAKER
Voer-Silo-Mestwag. m. zij-
transp. 5 ton. W.oph.bedr.
043-634302.

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.
Jij komt toch ook Nieuw-
jaarsdag naar de RUITERS-
BAL in zaal Frijns te Simpel-
veld?
Te k. SCHAPEN-BOKKEN,
Krichelbergsweg 38, Kerk-
rade-West.

Auto's

Alfa
Alfa Romeo GIULIETTA
1600 i.z.g.st. v. onderh. pr.n.
O.tk. bwj.6-5-'B3 Te bevr.
Vloedsgr. 8 Hoensbroek.

ALFA 75 turbo, zwart, 01-
-'B7, met opties, 70.000 km.
04490-2411, tussen 19.30
en 20.30 uur.

Audi
D.bl. AUDI Coupé GT 5 cil.
'82 sch.dak st.bekr. mr. kan

’ 12.500,- 043-476675^

AUDI 80 C 1.3bwj. '82, kleur
roodmetallic, i.z.g.st. Tel.
04492-2907.

BMW
Te k. BMW 320i, bwj. '87,
div. extra's, o.a. boord-
comp., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-721163 tot 14 00 uur.
Tek. BMW 732iMl9Bl Veel
extra's ’ 4.750,- Rockmart,
Kissel 46A, Heerlen Tel.
045-723142.
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. 'Te k. witte BMW 318i, bwj.s-
-87, geh. uitgeb. get. glas, e-
lektr. spiegels, km.st. 27.000
tev. renfiets Peugeot 10 ver-
sn., 045-453966.
BMW 525 6 cyl. bwj. '80,
APK gek., sportvlgn. schuif/
kanteldak, trekh. Pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-458850.

Te k. BMW 7 serie, bwj.7B,
zeer mooi. Inr. kl. auto mog.
Heerenweg 277a, Heerlen
BMW 318 I bwj.'B4 BMW-
dealer onderh., ATB

’ 13.750,-. 04490-14427.
Te k. BMW 320-6. bwj. 11-
-79. met gas vr.pr. ’ 2.250,-.
Tel. 045-463035.
BMW 315 1.8 type '82 I.z.g.
st. ’3.850,- tel. 043-
-617067.
BMW 728 i '82, APK 6-'9O,
i.z.g.st. vr.pr. ’ 6.950,-. Tel.
045-319328.
732iautom. ABS enz. enz.
'85; 518i5-bak, bronsmett.
'86; 320irood compl uitgeb.
m. '84. Auto LIMBURG
Stem, 04490-38474.
Te k. BMW 316, bwj. 78,
APK -gek., t.e.a.b. Tel. 045-
-720356.

Koopje BMW 630 CS, coupé
met lichte plaatschade, mr.
mog. Broekstr.62, Schinveld

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

Citroen
Citroen VISA 11 RE '85,
zeer sport, ferrari-rood, in st.
v.nw. ’ 6.450,-. Schildstr.
24 A Treebeek-Brunssum.
CITROEN CX 2.0, RE, wit,
bwj. '86, LPG, nw. model,
’15.900,-, (onderh. boekje
aanw.). Tel. 045-255784.
BK 19 GTI roodmett. 10-'B7;
BK 19 TRD blauwmett. '87;
GSA Break Van '84; GSA
X-3 '82. Auto LIMBURG,
Stem, 04490-38474.

Tek. CITROEN BK 19TRD,
bwj. '84 m. vele extra's, Tel.
045-219522.
KOOPJES Citroen GSA en
Citroen GS, beide met werk.
Schaesbergerweg 160,
Heerlen.

Chevrolet
Te koop CHEVROLET Mali-
bu, 2-drs., bwj. '79, 6-cyl.,
LPG, vr.pr. ’1.750,-, mr.
mog. Tel. 04490-10646.

Fiat

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 5 TL '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 Fiësta 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 mogelijkvoor auto's

van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

OBOVAfi GARANTIE
nr/GebruikteWagens
UUPlusSysteem

Te k. Fiat PANDA 45 CL,
bwj. '86, kl. wit, i.z.g.st., vr.pr
’8.000,-. Op de Knip 193,
Kerkrade.
Te koop Fiat RITMO 60 CL,
vr.pr. ’ 3.250,-, bwj. '83.
Tel. 04490-77426.
Fiat RITMO, 1e eigen. APK-
gek„ bwj. '82, ’2.650,-.
Broekstr. 62, Schinveld.

Tek. Fiat RITMO 65 CL bwj.
'80 t.e.a.b. 04492-4642.
Fiat RITMO 60CL 4-drs bij-
na '87, echt nw. spotprijs
’6.950,-04406-14186

Daihatsu
Te k. DAIHATSU Charmant
1600 LE, 5 versn. i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. 045-461944.

Voor 'ii deskundig advies
en snelle levering uitvoorraad...

TOTZICNS
in onze vernieuwdeshowroom!

industriëlegassen machines
lasbenodigdheden veiligheidsartikelen

gereedschappen werkkleding

Nual 25 jaareenbegrip ,?, voor kwaliteiten service!

PiyE|i^jjE[fyyJ'( [_______
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Ford
Te k. Ford FIËSTA C type
1987, 34.000 km zwart als
nieuw ’ 8.950,- Kissel 46A
Heerlen Tel. 045-723142.
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.
Te k. Ford ESCORT autom.
1600, als nieuw. Tel. 045-
-321014.
Ford ESCORT 1300 GL,
bwj. '81, div. extra's, i.z.g.st.
’4.950,-. 04490-19291 b.g.
g. 28336.
Ford ORION 1600 GL, auto-
maat, veel extra's, bwj. B-
'B3, ’ 6.950,-. 04490-26923
Ford ESCORT 1.3 GL., 4--
drs., APK z. mooi, ’ 4.750,-,
tel. 045-454087.
Ford ESCORT 1.4 CL Bravo
o.a. sunroof, radio. Pr.
’16.500,-. Tel. 09-49-
-240594805.
Te k. FORD Fiësta 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 5-90, pr.
’450,-. Tel. 04451-2375.
FORD Escort 1.6 bravo, bwj.
'84, 5-bak, get.gl., nw.st.,

’ 8.750,-. 04490-26047.
Ford ESCORT 1300 sport,
typ 78, 1e lak, ’975,-, rood,
i.z.g.st. APK, 045-230346.
Ford FIËSTA Festival m'B2
i.nw.st. vr.pr. ’ 3.750,-. Rid-
derstr. 9 Landgraaf.
ESCORT 1600 L bronsmet.
'83 z.g. onderh. alu. velgen
’6.650,- 04490-15431.

Ford SIERRA 1600 Laser
bwj. '84, 3 d. coupé, i.z.g.st.
04490-80867.
Ford TAUNUS 1600, bwj.
'77, APK 8-'9O, i.z.g.st.
’1.500,-. Tel. 045-321565.
Te k. Ford TAUNUS stat.car
gas, bwj.'Bo, Bernhardstr. 7
Munstergeleen. 04490-
-12183.
FORD Fiësta 1.1 Ghia, bwj.
77, i.z.g.st. APK 8-'9O,
’1.200,-. 11-17 u. 045-
-412879.
Ford TAUNUS i.z.g.st. bwj.
78 APK 11-'9O. Kasteellaan
88 Hoensbroek.
Te k. FORD Scorpio, m. '87,
met gas o.b. met APK, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-272878.
FORD Fiësta 1100 S, bwj.
77, vr.pr. ’ 750,-. Tel. 045-
-227894.
FORD Granada 2.3 combi,
'80, brons, LPG onderb.
’3.000,-. 045-222910.
Scorpio 20 CL diamant-
zwartmett. extra's '87; Scor-
pio 20 GL donkerbl. extra's
'86; Scorpio 20 GL st.bekr.
schuifd. '85; Sierra 18 CL
Coupé nw. mod. '87; Sierra
16 Laser Coupé wit '86;
Sierra 16 Laser Coupé
blauwmett. m. '85; Escort 14
CL Bravo wit get.gl. 5-bak
'87; Escort 13 Laser rookzil-
vermett. 5-drs. '84. Auto
LIMBURG, Stem, 04490-
-38474.
Te k. Ford FIËSTA KR 2,
bwj. '82, mr. mog., Broekstr.
62, Schinveld.
ZÉÉR betaalbaar Escort 16
D, 4-drs. bwj. 8-'B6, zilv.
met. ’11.900,-. Tel. 04499-
-4226 na 18.00 uur.

Honda
Weg. omst. te k. mooie 2.0 Itr.

Honda Accord Sedan de Luxe
Deze sportieve één jr. jonge in perfecte staat verkerende

"business car", is beveiligd met een
in- en exterieur Bosch alarm.

Om het unieke karakter te accentueren zijn een aantal ace.
aangebr. Uw rijgenot wordt verder verhoogd door een

formidable
Philips Hifi Audio Equipment
welke extra is beveilig. Kl. wit. Vr.pr. ’ 27.950,-.

Indien dit u aanspreekt bel dan 045-353731.
Honda CIVIC 1300 luxe,
bwj. '85, ’9.450,-. 04490-
-26923.
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.
Honda CIVIC 1300 aut. bwj.
'86 ’ 12.000,- km. 37.000 z.
g.a.n. 045-319211.
Honda CIVIC 1300 bwj. '83
5-speed 100% goed APK
'91 ’5.950,- 04490-13467.
Automaat Honda CIVIC
APK dec'9o, bwj.79, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 04490-80575
Te k. Honda PRELUDE, bwj
'80-, in nw.st. pr. ’3.500,-.mr. mog. 045-726008.

Honda Prelude 18 EX 12V
grijsmett. get.gl. '85. Auto
LIMBURG Stem, 04490-
-38474.

Te k. Honda CIVIC bwj. 79,
nwe. banden, nwe. uitlaat,
APK 6-'9O. 04498-55248.
Honda CIVIC 12 Valve n.m.
'86 Iste eigen, ’9.750,-
-04490-10165.

Hyundai
HYUNDAI Pony GL 3-drs.,
wit, 5-versn., bwj. '88, km.st.
16.000, 1e eig. 045-252082.

Lada
Tek. LADA 2105GL als nw.
roestvrij, bwj. '84, 43.000
km. trekh. 045-257365.
Van particulier LADA 1500
stat.car met sleephaak bwj.
'84 1e eigen, ’2.600,- Tel.
045-463688.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Mazda
KOOPJE Mazda 323 5-drs„
APK 7-11-'9O, pr. ’875,-.
Tel. 04490-14614.
I.z.g.st. zijnde MAZDA 626
GLX, hatchback, 2.0 L Die-
sel, bwj. '87. Extra's: metall.
radio, DM 12.500,-. Tel.
09-4924541360.
MAZDA 323 SP 5 gang km.
st. 66.000 bwj.'79 APK dcc.
'90 ’ 1.950,- 045-720951.
MAZDA 626 LX 2.0 diesel,
sedan, 1e eig. (onderh.
boekje aanw.), bwj. '85,

’ 9.300,-. Tel. 045-255784.
Te k. MAZDA 626 1600
coupé, APK tot dcc. '90, bwj.
'80. Tel. 04498-56554 b.g.g.
57452.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. MAZDA 323 GLX, Se-
dan bwj. '87, i.pr.st., ski-imp.
en zijwindschermset, fiet-: senrek. Tel. 045-421530
929 20 GTI Coupé exclusief
'86; 626 20 GLX HB grijs-
mett. '87; 626 20 GLX HB
wit st.bekr. m. '86; 626 16
LX Coupé antraciet '86; 626
16 LX HB blauwmett. '84.
Auto LIMBURG Stem,
04490-38474.
Te k. MAZDA 323 bwj. 77,
APK. Prijs 850,-. Tel. 045-
-443289.

Lancia
Leuk sportief damesautotje,
AUTO-BIANCHI Junior met
schuifdak, kl. rood, km.st.
76.000, bwj. '82, APK 10-90
’2.650,-. 045-323178.

Mercedes

#■ Jurgen
Ml Autocentrum

Mercedes-specialist
DOOR EIGEN IMPORT

Steeds wisselende voorraad nieuwe en demonstrtie-auto's
van 190-560 SEL tegen concurrerende prijzen.

Tevens plm. 30 goede gebruikte Mercedessen in voorraad.
Langheckweg 32-40 Kerkrade
(industrieterrein Dentgenbach).

045-452570
MERCEDES 200 diesel, bwj
'79, inruil mogelijk, koopje!
Tel. 04405^3172.
MERCEDES 280 E, auto-
maat, bwj. '84, zeer chique
en extra's, ’ 18.750,-. Inr.
mog. 04490-19291 b.g.g.
28336.
Te koop MERCEDES 230
TE '84, met airco. Tel.
04493-4245/04490-52038.
Te k. MERCEDES 200 ben-
zine, bwj. 11-79, i.z.g.st.
Kissel 42, Heerlen.

Weg. aanschaf nieuwe, te k.
tegen inruilpr. MERCEDES
190 D '86, ca. 97.000 km, kl.

antraciet, pr. ’ 32.500,-. Met
BTW-rekening. Tel. 04490-'
47575, tot 12.00 uur.

Te k. MERCEDES diesel
200, i.z.g.st., bwj. '80,

’ 5.250,-. Jul. v. Stolbergstr.
48, Kakert Landgraaf.

MERCEDES 123 300 D bwj
'76 APK tot '91 tel. 045-
-351524.

Opel
Te koop Opel KADETT GSI,
bwj. '85. Na 14.00 uur tel.
043-620726.
Te k. Opel KADETT station-
car 13 S, '81, 5 drs. met veel
extra's en trekh. Inl. 045-
-750017 "
Te koop Opel REKORD
2.0S in abs. nw.st. met
APK, bwj. '84, 4-drs., pr.n.o.
t.k. Inr. mog. 045-221852.
OpelKADETT 1.6 S GT, '86,
km.st. 68.000, kl. rood,
100% in orde, vr.pr.
’15.500,-. Te bevr. 18.00-
-19.00 uur 045-324765.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Opel REKORD 20 S, bwj.
'84, zeer mooi, ’ 7.850,-.
04490-19291 b.g.g. 28336.
KADETT 12 S h.back '83
zeldz. mooi elk. keur. mog.
Kerkraderwg. 166 Hrl.
Opel KADETT coupé, bwj.
'76, vr.pr. ’ 750,-. APK. Tel.
04490-38264.
OPEL Corsa LS, bwj. '85,
3-drs., 55.000 km., boekje,
’18.500,-. 04490-25489.
Opel KADETT HB bwj.'Bl i.
z.g.st. vr.pr. ’ 3.500,- Til-
burgstr. 3 Heerlen.
Te k. MANTA GTJ, bwj. 12-
-'BO, rood, ATS-vlgn. Pr.
’2.950,-. Tel. 045-413503.
Opel SENATOR 2.5 E auto-
maat, bwj. '84, vr.pr.
’11.000,-. Tel. 045-227894
Kadett 16 Diesel Combi '86;
Kadett 12 S Combi '85; Ka-
dett 16 Diesel sedan '86;
Kadett 16 HB 5-drs. '85; Ka-
dett 12 S HB 3-drs. '84; As-
cona 16 S automaat '83; As-
cona 16 S zwart 2-drs. '83;
Ascona 13 S blauwmett. '80;
Ascona 12 S oranje '81.
Auto LIMBURG Stem,
04490-38474.
Opel KADETT 12N 3-drs.
HB bwj.'Bl zeer mooi

’ 3.650,-04406-13137.
Te koop Opel MANTA geh.
uitgeb., sunroof, magn. vel-
gen, APK 5-'9O. Tel. 045-
-410749, na 18.00 uur.
Opel REKORD 2.0S 10-'Bl,
LPG, APK, versn.bak defect
geen accu, vaste pr.
’1.000,-. 045-224700/
259527 ook zondag.

Te koop Opel KADETT bwj.
78, APK 7-'9O, ’ 1.300,-.
Tel. 045-410208.
Te k. Opel ASCONA 400
uitgeb. 2.8, 6 cil., veel ac-
cess., pr.n.o.t.k. Inr. mog.
045-222947.
Opel ASCONA 16 SR, met
plaatschade, bwj. '82, vele
extra's, ’ 4.200,-. Broekstr.
62, Schinveld.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
79, APK 11-'90, Klooster-
laan 56, Schinveld.
GAS duur? Corsa, bwj. '87,
rood met LPG, grijs kent.,
’8.250,- mcl. 04499-2181.
Te k. Opel SENATOR 3 Itr S
ECD, bwj. '81, in absol. |jw.
st., pr. ’ 7.250,-. mr. mog.
045-726008.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 GL LPG, bwj. 79, APK
11-90 Akerstr 88 Brunssum

Morris
Te koop MINI bwj. 76, APK
eind '90, vr.pr. ’ 750,-. Evt.mr. mog. Tel. 045-222353.

Nissan Datsun
Te k. Nissan SYLVIA coupé
1,8 i, van gar. nagezien,
APK, zien is kopen. Magn.
velgen, bwj. 10-'B2, pr.
’2.950,-. Tel. 045-726028
na 19.00 uur.
NISSAN 1.8 i, bwj. '80, APK
04-'9O, moet weg, vr.pr.
’2.450,-, mr. mog. Tel.
04406-12690.

Peugeot
309 16 GR dure uitv. 5-bak
'87; 305 GR Diesel wit 5-bak
m. '85; 604 GTI autom. alle
extra's '84. Auto LIMBURG
Stem, 04490-38474.
PEUGEOT 205 GR 1.3, bwj.
'84, zeer mooi en zeer
goedkoop Tel. 04704-3392
Tek. PEUGEOT 205 Accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
Te k. PEUGEOT 205 GRD
diesel, grijs kenteken, bwj.
'87, 68.000 km. Tel. zaterd.
16 tot 18u. 045-223075.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Renault
Te koop Renault 5 GL AU-
TOMAAT, einde '83. 04490-
-36860.
Te koop RENAULT 18 au-
tom. bwj. 79, nw. band. en
rad./cass. Tel. 045-253558.
Te koop RENAULT 5 TL
1300 m. '86, in perf. nw.st.
blauwmett. ’ 7.950,-. Tel.
045-225201. .
Te k. RENAULT 11 GTL wit,
okt. '87. Veel extra's! i.z.g.st.
en superzuinig045-242001.
RENAULT 9 GTL Spring
4-drs., 5 versn., sunroof,
bwj. 4-'B7, 39.000 km. Inl.
04406-41458.
Automaat RENAULT 18
GTS met gas-install., APK
12-'9O, in nw.st., vr.pr.

’ 2.250,-.Tel. 043-432011.
STATIONCAR Renault 18
TL, blauw, i.z.g.st., vr.pr.
’2.500,-. Tel. 043-432011.
RENAULT 5 bwj,'B3, i.g.st.,
div. extra's, ’2.950,-. Tel.
045-324942.
25 TS rookzilvermet.. 5-bak
'87; 25 GTS wit get.gl. LPG
onderb. '86; 18 GTS rood s-
bak nw.st. '86; 11 GTL 1.4
goudmett. 5-bak '84. Auto
LIMBURG Stem, 04490-
-38474.
RENAULT 4 F 6 bestel met
ruiten, bwj. 79, APK 07-'9O,
div. extra's, sunroof, trekh.,
ruitew. achterdeur, t.e.a.b.
Henri-Dunantstr. 399
Brunssum Nrd.

RENAULT 20 77 antrac,
nette auto, pr. ’ 950,-. 045-
-224700/259527 ook zondag.

Seat
Ibiza 12 GLX system Por-
sche zwart '86; Ronda 12
GLX grijsmett. get.gl. Auto
LIMBURG Stem, 04490-
-38474.
Te k. Seat RONDA 1200 GL
4-drs, bwj. '84, i.z.g.st.

’ 3.950,-. Tel. 04490-
-19291/28336.

Skoda
Te koop SKODA 120 LS,
bwj. '83, met APK, in nw.st.
vr.pr. ’1.950,-. Heerenweg
338. Heerlen.

Suzuki
Te k. SUZUKI Carry minibus
met verhoogd dak geel kent.
1983, ’3.950,- Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
SUZUKI alto bwj.'Bl APK 3-
90 wit als nw. pr. ’ 2.950,-
Tel. 045-319328.

Talbot
TALBOT Pick-up, pas APK,
met losse huif, sportvelgen
enz. i.z.g.st. pr. ’1.750,-.
045-443931.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

j2&*V&MfB& aT~af^> /""* * * _/ ":S9W<ë£gm&+ tPricrfitzicirtf «ffi

Goedemorgen Pappa !!
Proficiat met je

70e verjaardag

Wij hopen dat wij je nog lang
in ons midden mogen hebben.

Veel liefs van
Marij, Wieher en Roger

Op 01-01-1990 wordt
Jan Willem Beaujean 90 ja

Hij was van 1925-1962 slager te Versiliënbf
Beste wensen voor allen. Kolkweg 13, 5802 BJ,

Welkom thuis

mmttmmé
Henry en Cobi, Hub en Iris. Wim en Diana

Na 16 jaar afscheid van
Spar Übachsberg

Dankjewel
Annemie

Proficiat
Jejke

■ ____Pv- : '*'■

Tot morgen!!!

Proficiat
eindelijk 18

Tk ' Jm m --irf'■L _____r

pap, mam, omg;
JAIMIE, hartelijk g*
teerd met je eerste
dag. Papa. \

Reageren op
advertenties ond*
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldd
gefrankeerd) naar'
Limburgs Dagbla<|

Postbus 3100, 6401
Heerlen en vergeet I

links onder op d«
enveloppe het numrr*

de advertentie te
vermelden

Toyota
Toyota CARINA autom. bwj.
79 4-drs. APK i.z.g.st.

’ 1.950,- 045-720951.
Zuinige Toyota STARLET
78, 100% goed, APK 12-
-'9O, ca. ’1.150,-. 045-
-323796.
Toyota CELICA 5-versn.
'80, APK 12-'9O, ’2.450,-.
Tel. 04752-4826.
Te k. Toyota CRESSIDA,
aut., bwj. '83. Tel. 04490-
-52328.
TOYOTA Starlet bwj. '86,
zeer mooi, spotprijs. Tel.
04704-5301.
Toyota Starlet DX AUTO-
MAAT bwj. 85, nw.pr.
’23.400,- vr.pr. ’ 13.900,-,
55.000 km., i.z.g.st. Tel.
045-725692.

Volkswagen
VW Bus m. ramen t'Bl APK
grijs kent. motor def. geen
roest ’ 950,-. 04499-3398
GOLF 1.3 GTI look zeer
mooi, 68.000 km, ’ 5.500,-.
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
T.k. in nw.st. VW-GOLF 1.3
CL 3-drs. Nw.mod.'Bs apart
m. verlaagd. Pas gekeurd

’ 9.750,-. ml. 043-254462.
VW GOLF 1100 bwj.79
APK jan.'9l i.z.g.st. 1e eign.
’2.150,-, 045-720951.
Te k. VW GOLF GTI eind '80
i.z.g.st. ’5.650,- tel. 045-
-453572.
JETTA 1300 bouwjaar 1981,
4 deurs, rood, radio/trekhaak

’ 3.950,-. 04492-5376.
JETTA C 1,6 diesel, bwj.
1982, APK 12-90, radio-
cass. ’ 5.800,- 04492-5376
VW BUS LT3I open laad-
bak, LPG, ’2.300,-. Tel.
04499-3885.
Te koop GOLF GTD Turbo
Diesel .bwj. '85, km.st.
84.000. Tel. 04457-1648.
Te k. VW GOLF GTi bwj. '80
type '82, veel extra's, vr.pr.

’ 9.000,-. Tel. 045-458724.
VW GOLF GL 1.6 gti uitv.
48.000 km 1985 Tel. 045-
-456896.
T.k. GOLF GTi bwj.'B2"rood/
wit weg. omst. br. band. verl.
nwe uitl. Tel. 045-4124 06.
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.

Te koop GOLF 79, Afl
'90, pr. ’1.750,-. o>m
4826.
Te koop VW GOLF bril
kl. geel, i.z.g.st. M
’1.850,-. Tel. 045-31»M
VW GOLF 1.6 1988 2SI
km als nieuw!! van,j|
medewerker 045-412§IMJ
GOLF diesel, '86, kl «"'■g.st. Tel. 045-252227. ■
nig km. ._—--'iH
GOLF diesel, '80, fl
groen, veel ace. Tel 1
252227. >W
Volkswagen Golf 13 cLJH1e eig. 30.000 km, :M\
'86. Auto LIMBURG bl|
04490-38474. ■
VW GOLF Sprinter c^fl
APK gek. zeer moo'■

’ 3.250,-. 04490-403g^J
GOLF diesel S i.z.g sIM
geb. met Kamei binfl^JH
buiten bwj.'Bl. Tel. «
454319. JM
Te koop i.z.g.st. K^flbwj. '83, vr.pr. ’ 5 S^JTel. 045-750169. 1
Te k. VW GOLF GTI jfl
bwj. '86, kl. zwart, n ■
extra's. Tel. 045-2185»^

Volvo I
Te koop VOLVO 440 IJMbwj. 3-'B9, km.st. 17.0<*M
rood, div. extra's. JM
f 37.000,-. Tel. 045-75JM
Te k. VOLVO 360, 'fMbwj. 1983, tel. vanaf U
uur 045-319305 y|
Te k. VOLVO 740 Gu.fl
1986, Necam LPG ins'*Jß
92.000 km div. e M
f 17.950,- inruil mog 1
723142. _^M
Te k. VOLVO 340 DL jS
’4.750,- in prima "Jk
Kissel 46A, Heerlen
723142.
Te koop VOLVO 66 Gl
'81, als nieuw, f^-fAelectr. stoel. 045-453_>J
VOLVO 340 5 D, 2
Tel. 045-414998 _^>B
Te k. VOLVO 440 &M
donkergrijs km.st. IJM\
Pr. ’ 23.500,- 04498jj^8
Te koop VOLVO 740
Line, sept. '88, ’4O u
Tel. 045-714956. __^l
240 GL antracietmetf fM5-bak LPG 1e eig. 'e..S
DL rood get.gl. 5-bak 'V
m. '85; 740 GLE 23 3\*alle extra's '85. Aute'.■]»
BURG Stein, 04490jj°^jjil
VOLVO 244 DL, 1e e%\
APK-gek., vr.pr. ’ I,;T 1
Broekstr. 62, SchinvgjSlX

Voor Piccolo's .
»e verder pagiha



ed
rjateriële schade is groot, maar
j Onherstelbaar is het
'^at de mensen is aangedaan,
r^ers en vrouwen die hun
11 en mannen met een kogel

«e aardbodem weggerukt
Het is opvallend, het zijn

* allemaal mannen die zijn
«komen. In het grootste
*h_huis van Boekarest liggen
Jjerden doden te wachten op
geleden die hen komen
JÜficeren en ophalen. Jonge
l^en, oude mannen, een
"e oudere huisvrouw.

' Mortuarium van het
is op zoveel doden

niet ingesteld. De lijken
*1 letterlijk overal: in de grote

het trapgat, in kleine
talige kantoortjes. In een hal
l^ode soldaten staat iemand
I .Srove steken een kogelgat in
kïjk te fatsoeneren voordat de
%e de dode te zien krijgt. Je
?8t je af wat dat nog uitmaakt
i*2e hel van de dood. Met een
rfhig gebaar wijst de man om

veen. „Een interessante
er om van je volk te houden,

i>merkt hij cynisch of». HyyOst daarbij naar ex-dictator
j'sescu, die volhield alles
?1 maar voor het Roemeenser doen.

Fronsten’L*t mortuarium ligt ook een

'k*l doodgeschoten■fristen', zoals leden van de
jL^heidspolitie Securitate■(kVast worden genoemd. Hun ■ft *ften worden afzonderlijk
iLol»den van derest, omdat ze
jLaan de familie wordenk_Bgegeven. Ze vallen onder
iju'twoording van het leger, dat
[ t>aar van plan is hen op een
L6re manier te begraven. DeljTsten hebben dezelfde leeftijd
l^n slachtoffers. Sommigen
(t^r> militaire uniformen. Dat is

F^ vertrouwenwekkende
,l*um dat je in deze dagen in

aan kunt hebben.

K^°den zijn verschrikkelijk,
Lr nog erger zijn de levenden.
Lëehuil van de familieleden die

er* hebben herkend, gaat door

merg en been. Roerloos staan ze te
khken als iemand van het
personeel het lijk wast en kleedt
in de meegebrachte
begrafeniskleren. Overal in en
rond het gebouw lopen
verdwaasd kijkende mensen.
Sommigen naderen het
ziekenhuis alleen maar met hele
langzame, aarzelende schreden,
alsof ze^aarmee het noodlot
kunnen afwenden.

By de ingang hangen lijsten met
doden waarvan de namen al
bekend zijn. Op een deel van de
gevallenen zijn geen
identiteitspapieren gevonden.
Van hen zijn foto's gemaakt:
kleine portretten met gebutste,
gebuilde, gekwetste gezichten. Er
staan drommen mensen voor de
lijsten die zoeken naar de naam
van de persoon dieze missen.

" Een jonge
vrouw
rouwt
om haar
omgeko-
men
vriend
op een
begraaf-
plaats in
Boekarest.

Luxe
Een enkele enorme deur in het

paleis blijkt 200 miljoen lei gekost
te hebben. Dat is haast 400.000
gulden tegen de officiële
wisselkoers en zelfs zwart
gewisseld nog veel geld. „Voor
een deur", zegt iemand boos,
„voor een deur!". In de woning
van Ceausescu zijn schilderijen
gevonden die officieel op
onverklaarbare wijze uit het
nationale museum zijn
verdwenen. Het huis is voor
belangstellenden opengesteld. De
kans erin te komen is echter klein:
er staan dikkerijen wachtenden
voor om het luxe leven van de
dode dictator met eigen ogen te
aanschouwen.

Bij de arrestatie van zijn dochter
Zoya gewoon thuis in een van
haar villa's, stonden koffers klaar
met juwelenen dollars.De camera
zoemde toen langs gouden
schalen en Meisner-porseleinen
serviezen.

Het leven dat de voormalige
timmerman Ceausescu voor zijn
familie heeft opgebouwd, is alleen
maar te vergelijken met dat van
keizers uit de verre oudheid. Ooit
hadde BBC een interview met een
van de bouwlieden van zijn
nieuwe paleis. Die vertelde, met
zijn rug naar decamera vanwege
het gevaar van herkenning door

de geheime dienst, over de
verplichte slavenarbeid die de
bouwvakkers moesten verrichten.

Bouwen aan het paleis was geen
vrijwillige taak, maar werd je
opgedragen. Veertien uur per dag,
of meer. En als de taak niet was
volbracht, moesten de arbeiders
doorwerken. Van de
oorspronkelijke ploeg van
honderd man waarmee deze
bouwvakker was begonnen,
waren er meer dan 20 omgekomen
of hadden zelfmoord gepleegd.

# Securitate, mn" naar de ondergang

Dodental
Het dodentalvan Boekarest is nog
steeds onduidelijk. Sommigen
noemen cijfers van meerdere
duizenden. De
geneesheer-directeurvan het
ziekenhuis houdt het op duizend,
gezien het aantal lichamen in zijn
eigen mortuarium en dat in
andere. En dan houdt hij er nog
rekening mee dat op
verschillende plaatsen in de stad,
in appartementen of in afgesloten
straten, nog mensen zullen liggen
die op dit moment niet gevonden
zijn. Maar er zijn in ieder geval
tienduizenden mensen in
Boekarest dierouwen.

Een klein orthodox kerkje aan de
rand van een vuilnisbelt: van een
vrachtauto zakt een kist. Binnen
blijkt nog een tweede kist te staan
Zon honderd mensen staan er
snikkend omheen. Een zware
wierooklucht doordringt alles.
Met monotone stem zingt de
priester een lied.

Het is allemaal heel deprimerend,
maar Boekarest heeft niet veel
vrolijkers te bieden. Het is ook
moeilijk om vrolijk te worden van
het pompeuze paleis dat
Ceausescu voor zichzelf aan het
bouwen was en dat ter
gelegenheidvan zijn 25-jarige
bewind volgend jaar af had
moeten zijn. De Roemenen zijn
niet, zoals de Oostduitsers, verrast
over de.verspilling van de
gewezen dictator. Die konden ze
dag-in dag-uit met eigen ogen
aanschouwen. Maar de beelden
die de televisie 's avonds van het
inwendige van het paleis laten
zien, wekken toch beroering.

binnen/buitenland

verstel Roemeense hoofdstad komt langzaam op gang

Boekarest rouwt
ËKAREST - Het
[eervuur is gestopt
le straten zijn weer
de mensen,
ral staan
frbij gangers in de
kant ondanks alle
Pgoederen uit het
tenland blijft de
ï om het dagelijks
od groot en is het
Moeite waard om
half uur te
hten als er ergens
'en in de
bieding zijn. De
tenmakers hebben
tijd van hun leven.
e duizenden ruiten

1 aan vervanging
De stad begint, na
en van angst en
eur, weer aan het
'one leven. De
olutie is
'onnen, maar tijd
>r een feest is er
t, want Boekarest
irt om zijn doden.

'e dood kun je in de stad niet

" Overal waar mensen zijn
'üveld, staan kruisen met
"ten, kaarsen en brood
heen. Mensen blijven kort
"San, lezen de namen en lopen

kjoor. Op een klein meisje na,
Peengedoken voor een kruis
Wend op haar duim zuigt.
Panders spreken haar aan,
Pren uit te vinden wat er is.
Rgt niets. Is zy een dochter
Be man wiens naam daar
■ Niemand zal het weten,
Bpia een tijdje laat ze zich, nog
W heel stil, door een vrouw
woeren.
jpn het leed door begint hetPel van de stad. Met een flinke
pl warm water spuit een

zijn stoep van
feherven en van de
'derige sneeuw. Overal zijn de
6lmakers bezig. De chique
-t> op de boulevards, de

reisbureaus en de
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j^fstevan nieuwe ruiten
In een kantoor hangt

V*d secuur alle
"■efmappen terug in de kast.

Stork
Vrolijk wordt je ook niet van de
verwoesting die is aangericht
rond het gebouw van de
Roemeense televisie. De huizen in
de buurt zijn aan flarden
geschoten en uitgebrand. Het lijkt
er op een slagveld. Honderden
soldaten hebben er hun leger
opgeslagen en loopgraven en
schuttersputten gegraven. Er
hangt een opvallende geur over
het terrein: er is net een lading
sinaasappels van de hulpgoederen
uit Europa aangekomen. Dat is in
Roemenië een ongehoord luxe
vrucht en de hooguit 20-jarige
jongens doen zich er ijverig aan te

goed. De sporen van de gevechten
en het gebrek aan slaap staan op
hun gezichten te lezen.

De buurt erachter is een oase van
rust. Hier staan ook de meeste
ambassades. Hier verblijft ook de
inmiddels zowel in Roemenië als
in Nederland beroemde
ambassadeur Koen Stork. De
ambassadeur heeft het hart van de
Roemenen gestolen door op de
televisie een verklaring in hun
landstaal voor te lezen.Bovendien
heeft hij de afgelopen jarennaar '
vermogen behoorlijk wat
contacten met dissidenten
onderhouden, hoewel dat de
laatste tijd vrijwel onmogelijk
werd, omdat de geheime dienst
hem steeds volgde en hij iedereen
in gevaar bracht met wie hij
contact had.

In kringen van voormalige
dissidenten heeft hij echter een
naam. „Wij danken hem voor zyn
acties voor de dissidente
schrijvers", zegt Géza Domokos,
schrijver van Hongaarse afkomst
en lid van de Raad van Nationale "
Redding, „hij stond voor ons voor
Europa en voor de democratie".
Op dit moment is Stork een soort
vraagbaak voor de internationale -
pers. Niet alleen de Nederlandse -
radio hangt steedsaan de telefoon, g
ook de buitenlandse journalisten,;
weten hem sinds zijn Roemeense -
TV-optreden te vinden.

De revolutie heeft in Roemenië
ontuitwisbare sporen nagelaten.
Toch zullen die gemakkelijker uit
te wissen zijn dan het 24-jarige
bewind van Ceausescu, die het
land met zijn paranoïde gedrag en
zijn waanzinnige
monsterprojecten op de rand van
de afgrond heeft gebracht.
Ceausescu zag zichzelf het liefst
als het toppunt van genialiteit. Hij
was de grootste bouwmeester, de ,«
grootste ingenieur, de grootste
leraar, kortom de beste in alles. En
dus verzon hij een complete
herstructurering van de stad
Boekarest, met het nieuwe paleis ,
als overheersend middelpunt en
een drie kilometer lange
boulevard dwars door de oude
stad heen.

Sloop
Langs die boulevard staan nu de
lege huizen, waar straks zijn
ondergeschikten tegen hun wil
hadden moeten wonen. De
nieuwe regering zal ook moeten
beslissen wat er met deze
bouwwerken moet gebeuren. En
dat zal geen gemakkelijk besluit
worden, want de boulevard en het
paleis zijn enerzijds een
wanstaltig monument voor
Ceausescu, maar aan de andere
kant sloop je ook niet zomaar iets
wat zoveel levens en geld heeft
gekost.

„Ik heb met Ceausescu
gecorrumpeerd", zegt een man die
voor de Schrijversbond werkt.
„Maar dat zegt niet zoveel over
mezelf, want dat hebben we
allemaal". En dat is waar. Een
kwart van de Roemenen heeft
hand- en spandiensten verleend
aan de Securitate. Een deel van
hen heeft de afgelopen dagen
ongetwijfeld overtuigd en vol
enthousiasme aan de strijd tegen
de dictator meegedaan. De
Roemenen is altijd verweten
passief te zijn en te berusten in
hun lot. Afgelopen week hebben
ze bewezen dat van die opvatting
helemaal niets klopt. Er was
alleen erg veel moed voor nodig
om deze dictator af te schudden.

In de hal van het hotel zit het
voltallige personeel TV te kijken. <De film: 'The great dictator' van
Charly Chaplin. „Maar die
dictator was tenminste grappig",
merkt iemand op.

runa hellinga'
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HOGERE KOSTEN?

In Nederland heeft iedereen jÉSifiTwB wJ^rWMm^llmmmW Per' Januari 199° worc*t e

heidszorg. ledereen is 't er ook C^^Ê^^^t^" .& Üi zie Omdat voor een

mee eens dat diezorgbereikbaar ■_S_yt3J_fe^|^___^_a_arV<* jB steeds groter aantal bejaarden

dig gebruik van moeten maken. Bli''«^**^jMßw»--' 1 - 1990 omhoog (zie tabel).
Ten behoeve van deze groepen leveren particulier De WTZ schrijft ook voor dat deze extra lasten nu over

verzekerden al enkele jaren, naast hun premie, extra alle particulier verzekerden verdeeld moeten worden,

bijdragen aan de financiering van onze gezondheidszorg. Uw verzekeringsmaatschappij zal u informeren over
Het gaat om twee wettelijke heffingen: de eerste de wijze van betaling,

is geregeld in de Wet MOOZ, de tweede in de Wet op de De bedragen per 1januari 1990
-.11 i \irr--7 Elke particulier verzekerde zal in 1990, naast premie, 3e volgendeToegang tot Ziektekostenverzekenngen, WTZ. bedragen moeten betalen:

In beide gevallen is door dé wetgever bepaald dat de Leeftijdscategorie Heffing MOOZ* Heffing WTZ* Heffingen totaal*

heffingen geïnd moeten worden door de ziektekosten- 2o!/m64j_ar fH4O f_o4- f248.40
verzekeraars. I «ia.m.oud., | tisiï [ f.63,20 1 f 198.72

, *Het gaat hierbij om jaarbedragen.

MEER SOLIDARITEIT:
U EN WIJ KRIJGEN

DE GEZONDHEIDSZORG BETER.

Publikatie van de particuliere nektekostenvenekeraanvan Nederland,KLOZ, Prins Bernhardwcg 65, 3991 D£ Houten. lxLU*



Auto's

Volvo
VOLVO 340 de luxe. 1986,
m. vele extra's, lichtgroen-
met., 1e eig., uitst. onderh.
Tel. 04458-2256.
VOLVO 440 GLT inj. bwj.'B9
wit 16.000 km vr.pr.

’ 29.000,- 045-250636.
VOLVO 360, 5-drs., LPG,
4-'B6. trekh., ’12.000,-.
04498-52504.
VOLVO 245 GL Stationcar,
trekhaak, 3e-bank, APK B-
'9o, bwj.'Bo. 045-416200. -

Te k. VOLVO 740 GL Diesel
bwj. '85, km.st. 160.000,
weg. omstandig, overcompl.
045-454666,412545.
VOLVO 244 GL met LPG,
sunroof, radiocass., i.z.g.st.
bwj.'Bo. Tel. 045-753057.
Te k. VOLVO 244 rallyuitv.,
rollbar, carterbescherming
enz, ’ 1.500,-. 045-222947.
Te k. VOLVO 340 Sedan
diesel, bwj. '84, grijsmet., i.z.
g.st., pr. ’10.000,-. Tel.

"045-222269.

Diversen

I LLI'J ■■■
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Eindejaarsshow voor goede occasions en onze nieuwe
Hyundais en Skoda's met veel extra's en super kortingen.

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

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
1.6GLX 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 i
1.6LB 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

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-72.55.88

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 tm '82.
Tel. 04490-39057.

Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40. Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Door inruil op nieuwe KAR-
CHER hogedrukremigers
hebben wij doorlopend een
ruime keuze aan koud- en
warmwater reinigers. Collé
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.
In- en verkoop ALLE mer-
ken auto's. Ook schade!
045-416239.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg.
3, Maastricht. 043-634978.
Loven Heerlen B.V. Gran-
dioze Occasionshow Mini-
male mruilpr. ’ 1.500,- mits
3 mnd. kenteken op naam.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
rood '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87; Mazda 626
coupé 1.6 GLX '85; Mazda
626 coupé 1.6 LX 83; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX'BB;
Mazda 626 HB 2.0 GLX,
LPG, 27-1087; Mazda 626
HB 1.6 GLX '87; Mazda 626
HB 2.0 GLX '86; Mazda 626
HB 2.0 GLX '84; Mazda 626
sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 sedan 1.6 DX '83; Maz-
da 626 HB 2.0 LX diesel '86;
Mazda 323 sedan 1.3 GLX
'86; Mazda 323 sedan 1.3
LX 2X '86; Mazda 323 se-
dan 1.3 GLX nw. model 3-
-10-'B5; Mazda 323 sedan
1.3 DX '83; Mazda 323 se-
dan 1.7 GLX diesel '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX 3X
'86; Mazda 323 HB 1.3 LX
5-drs. '86; Mazda 323 HB
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.5 DX '85; Mazda 323 HB
1.3 DX '83; Mazda 323 HB
1.5 GLX automaat '87; Maz-
da 323 HB 1.3 LX automaat
'86; Mazda 323 1.3 DX au-
tomaat '84; Opel Omega 1.8
LS '87; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Kadett 1.3 N '87;
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S nw. mod. '85;
BMW 31581;BMW 318 au-
tomaat '81; Ford Escort 1.1
CL '86; Ford Escort 1.3 84;
Nissan Bluebird 2.0, 24-6-
-88; Nissan Cherry 1.3 GL
'86; Peugeot 205 KR 85;
Peugeot 405 SR 1.6 met
schuifdak '88; Volvo DL se-
dan '87; Ford Escort spec.
inger. voor rolstoelverv. km.
st. 29.000, in nw.st. '86. Ei-
gen financiering en APK-
KEURINGSSTATION. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
div. extra's '86; Kadett 1.3
LS antraciet '87; Kadett 1.2
LS, zilvermetal. bwj. '85; Ka-
dett 1.2 goudmet. 82; Opel
Corsa schone motor rood
type '88; Siërra 2.0 Laser
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Escort XR3 I div. extra's wit
'83; Fiësta 1.1 katalys.
11.000 km '88; Fiësta 1.1 div
extras roodmet. 82; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud

M.B. 280 SL. (bwj. '68), Re-
nault 21 GTS (bwj. '89),
7.000 km. Hompertsweg 26,
Schaesberg.

Auto LANDGRAAF biedt
aan, kijk en vergelijk: Opel
Senator 3.0 I nw. model m.
ABS airco. 43.000 km '88;
BMW 524 TD aut. met alle
ace. kl. groenm. '86; Nissan
Sylvia Turbo z. aparte auto
blauwm. 34.000 km '87;
Daihatsu Charade Van Die-
sel nw. model kl. wit '88;
Daihatsu Charade Van Die-
sel kl. wit '87; Ford Orion 1.6
Diesel Bravo kl. grijsm. nw.
st. '88; Ford Escort 1.4 CL
Bravo 25.000 km grijsm. '87;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs. kl.
wit open dak nw.st. '87; Ford
Sierra 2.0 Sport met alle
mog. extra's blauwm. '85;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
met LPG kl. wit '84; Mitsubi-
shi Galant GLX nw. model
kl. blauwm. '87; Opel Kadett
GSI verl. sportv. kl. wit
56.000 km '86; Opel Manta
1.8SGT kl. goudm. in nw.st.
'84; Opel Senator 2.5 E m.
boordcomp. 5-versn. enz.
'83; Opel Senator 3.0 E aut.
m. v. ace. kl. blauwm. '82;
Opel Rekord 2.2 I met div.
ace. kl. blauw '86; Opel As-
cona 1.6 S Hatchback kl.
blauw '85; Opel Ascona Die-
sel 4-drs. kl. groen '83; Opel
Kadett 1.3 Sport kl. goudm.
z. mooi '83; Opel Rekord 2.0
Stationcar in topcond. kl. wit
81; BMW 318 met div. ex-

tra's kl. beige als nw. '83;
BMW 525 met LPG kl.
groenm. als nw. '81; Subaru
1.3 DL 3-drs. kl. zilver '84;
Fiat Ritmo 60 Luxe kl. zil-
verm. 5-drs. nw.st. '83; Fiat
Ritmo 85 Super 5-drs. kl.
goudm. als nw. '82; Nissan
Sunny 1.3 DX kl. zilver '84;
Mazda 626 LX Hatchback kl.
blauwm. '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D kl. beige perf.
cond. '83; Peugeot 505 GTI
aut. met v. ace. blauwm. '84;
Peugeot 305 GT met
schuifd. stuurb. kl. groenm.
'84; Renault 18 GTL type 2
kl. zilverm. mooie auto '82;
Renault 5 GTL met div. ace.
kl. blauw '81; Skoda 130 L
5-versn. 39.000 km 1e eig.
rood '86; Skoda 120 LS div.
extra's wit '85; Volvo 340 DL
kl. wit '84; VW Golf 1.8 Inj.
kl. grijsm. z. v. ace. '87; VW
Golf GTI 1.8 zwart '82; VW
Jetta C 4-drs. rood als nw.
'81; Nissan Sylvia 1.8 Injec-
tion sportv. 5-versn. rood
'81. Cabriolets: Talbot Sam-
ba Cabriolet 1.5 rood '83. In-
ruilers: Hyundai Pony GL s-
drs. groenm. '83; Mini Spe-
cial zwartm. '80; Renault 18
GTL zilverm. '80; Mitsubishi
Saporro 2.0 GSR blauwm.
'80; Opel Rekord 2.0 Berlina
rood '79; Honda Prelude zil-
verm. '80; Mazda 323 Sport
zwartm. '80. Bedrijfswa-
gens: Renault 11 TD Van
Diesel gr. kent. rood '84;
Renault 4F6 Bestel geel
kent. wit '81. Erkend Bovag-
bedrijf, eigen werkplaats, fi-
nanc. zonder aanbet. mog.,
alle keur. toegest., inruil
mog., keuze uit 12-3 mnd.
gar., VVN keur.station, ga-
rantie boven ’ 10.000,-.
Kom vrijbi. kijken en verge-
lijken bij Auto Landgraaf.
Het adres voor de betere
gebr. auto. Auto Landgraaf,
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268-424231.

Nieuwjaarsaanb.: KADETT
12S '82 ’ 4.250,-; Kadett 16
D'B3 ’ 5.750,-; Kadett 12 N
'80 ’3.250,-; Kadett 12 S
'79 ’ 1.950,-; Renault 5 GTL
'81. Alles APK. 04499-3398.

Te koop onder garantie en
service: Merdedes 300 D
autom div. extra s '86; Mer-
cedes 190 E div. extra's '85;
Ford Scorpio 2.8iautom. al-
le extra's '85; Opel Ascona
ISi 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.

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 Fiësta 1300 S
i.z.g.st. '78; Citroen GSA '82
VW Jetta LPG i.z.g.st. '81;
Datsun 120AF2coupé '78;
Opel Kadett 1200 S '81;
Ford Fiësta 1100 L Bravo
'81; Datsun Cherry '80; VW
Polo '79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; A Manta GTE, i.z.g.
st voor liefhebber; 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.
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.
Renault 25 TX 2.2i, met kat.
5-bak, stuurbekr., el. ramen,
radio/cass.rec. met bedien,
aan stuur, met.blauw,
30.000 km, als nieuw '88

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

’ 16.000,-; Ford Siërra 1.6
luxe div. acc'B3 ’ 10.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser 5-bak
'86 ’15.500,-; Ford Escort
1.6 L 5-drs '83 ’8.500,-;
Ford Escort 1.1 L Bravo '85
’11.500,-; Opel Ascona 1.6
S 83 ’7.400,-; Peugeot
309 allure, 5-drs, 5-bak, '87,
’14.750,-; Renault 25 TS
5-bak '86 ’16.750,-; Re-
nault 11 1.4 Broadway s-
bak 5-drs '86 ’11.750,-;
Volvo 340 DL Diesel 5-bak
'85 ’ 10.500,-; Mazda 626
1.6 LX, '87, ’16.500,-; Nis-
san Blue Bird, 1.6 LX, nw.m.
'86, ’ 16.500,-. Financieren
en BOVAG-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn. Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729 Alle
keuringen toegestaan.
SUZUKI mini bus '82
’3.000,-; Chevrolet Malibu
'80 ’ 3.000,-; Opel Manta cc
'80 ’ 2.750,-; Ford Taunus
Ghia '81 ’3.000,-; Volvo
365 '82 ’ 5.250,-; Volvo 343
'82 ’4.500,-; Audi 100 GL
5e '82 ’5.500,-; Opel Ka-
dett 1.3 '80 ’3.500,-. Oirs-
bekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
Citroen BK 14 RE '86 1e eig.
ivoor ’ 9.750,-; Ford Sierra
1.6 laser combi '85 1e eig.

rood ’ 12.750,-; Saab 900
sedan '86 1e eig. grys LPG
’14.500,-; BMW 525 E'85
1e eig. bronzit ’ 13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
LPG ’ 6.750,-; Lada Sama-
ra '86 beige 40.000 km.
’6.500,-; Lada 2105 '86 1e
eig. wit LPG 50.000 km.

’ 5.000,-; Alfa Sprint 1.5 QV
'85 zwart ’8.500,-; Merce-
des 280 S aut. '84 blauw
veel ace. ’ 22.500,-; Mitsu-
bishi Galant turbo D '86 1e
eig. wit ’13.500,-; Citroen
Visa 14 TRS '86 1e eig.
blauw ’ 8.750,-; Mini Metro
surf dcc. '85 1e eig. blauw
40.000 km. ’5.750,-; Opel
Manta 2.0 80 compl. uitgeb.
’4.500,-; Mitsubishi Galant
2.0 combi '84 bruin
’6.250,-; Renault 25 GTS
'85 wit schuifd. ’ 11.500,-;
Volvo 343 '82 rood ’ 4.500,-
-04492-3234.
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 ,'B2; Mazda
323 '79; Fiat 128 '76; Allegro
'76; Lada 2105 '82; Datsun
Sunny '79; Simca 1100 au-
tomaat '79; Fiat 133 '77; Rit-
mo Diesel '80; Ritmo 65 '79;
Horizon LS '82; R 14 LS '79;
Inr. en financ. mog. Seat-
Dealer A.C.H., Jeugdrub-
benweg 20, Hoensbroek.
Tel. 045-222455.
Audi 100 CC 5-cyl. diesel
'83; Honda Civic 1200 wit
'81; Ford Fiësta 13S '79;
Ford Taunus Ghia '79; Ford
Escort '78; Alfa Sud 1300
'79; Daihatsu Charade D.
Van.'Bs. Garage de KISSEL
Kissel 42, Heerlen

1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Auto van
de week: Volvo 360 injection
sedan met gas grijsmet. '87; ■Volvo 360 GL rood excl. au-
to met veel extra's '86; Audi ■200 Turbo Quartro alle ex-
tra's duurste uitv. '85; Honda
Civic 1.4 GL 16-klepper als
nw. grijsmet. '88; Honda
Prelude 2.0 EX in nieuw-
staat km.st. 9.300 wit 7-88;
Toyota Supra Targa 3.0i24-
-kleppen alle extra's wit nw.
mod. '86; Toyota Starlet 1.0
XL S612 klepper rood '87;
Renault 5 GT Turbo excl.
auto wit '86: Renault 5 TL
blauwmet. '85; Opel Kadett
HB 1.3 S GT rood km.st.
57.214, 11-85; Ford Escort
1.3 Laser wit '86; Ford Sier-

ra 2.0 GL Combi blauwmet.
'83; Ford Escort 1300 L wit
zeer compl. '83; Fiësta L
blauw '81; Citroen Visa Lea-
der S6als nw. '86; Citroen
GSA special '83; Honda Ci-
vic 3-drs. luxe autom. '82;
BMW 316 beige zeer mooi
'81; Opel Corsa 1.2 LS
groenmet. zeer mooi '85;
Opel Kadett 1.2 SC 4-drs.
grijsmet. '87; Opel Ascona
16S groenmet. 2-drs. '84;
Opel Rekord 1.8 S met ex-
tra's groenmet. '83; Opel
Rekord 2.0 N blauw '79;
Opel Rekord 2000 groen '78
Opel Kadett '78; Lada 2107
1.6 GL 5-bak wit '86; Lada
2107 1.5 GL beige '85; Lada
1500 S met gas groen '80;
Peugeot 205 XE spec. uitv.
wit '86. Div. spec. aanbie-
dingen op goedkope inrui-
lers. Bovag garantie of eigen
garantie 6, 12 mnd. Financ.
tot 100%. Wij zijn ook uw
adres voor algeheel auto-
onderhoud. APK ’ 50,-,
zonder afspraak klaar terwijl
u wacht. Donderdag koop-
avond. Auto-en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 B3Kerkrade 045-419905
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
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
fm vrij 10-19 uur, zat. tot 17
uur. Inr. gar. fin, mog.
Opel Kadett 1800 GTE '84

’ 12.750,-; Ford Fiësta 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,-. Marc
DASSEN-auto's 043-
-614164/634302.
Te k. gevr. Toyota busjes;
Datsun Urvan busjes; Peu-
geot 505 en 504; 4-drs. To-
yota Garina, 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.
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.
FIËSTA 1100 S'79 sunr.sp.
velgen spoiler ’ 1.850,-;
Golf 1600 78. 04499-3398.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049. .
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

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

Auto onderdelen en accessoires

Hagen Top-start 1990
" Milieu - accu "

Koop Hagen Accu bij uw garage!
* Absoluut onderhoudsvrij
* Zeer hoge startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje / grijs
* Europese kwaliteit

* 2 jaar garantie

|<^I2Pbv
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.

t Te koop 4 brede BANDEN, met chroomvelgen voor 4x4,
vr.pr. ’ 950,-. 045-426029.

Aanhangwagens
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. JoKnops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. grote AANHANGWA-
GEN of ruil tegen kleine
aanhangw. Tel. 045-271139
Te k. AANHANGWAGEN
Krichelbergsweg 38, kerk-
rade-West.

Motoren en scooters
Te k. MONTESA trial cota
307, bwj. 7-'BB, tel. 045-
-258860.
Te k. gevr. MOTORSHOP-
PER. Tel. 045-323806.

Te k. HONDA CBX, 6-cyl.,
km.st. 20.000. Tel. 04490-
-52328.
Te k. HONDA KR 600 R i.z.
g.st. bwj.'B7 tel. 04405-2954

(Bromfietsen

Nu nog enkele KOGA miya-
ta's model 1989 met aan-
trekkelijke kortingen. Twee-
wielerspecialist Math. Sal-
den Limbricht.
De nieuwe FANTIC oasis
50.2 blauw, Aprillia red rosé,
Honda NSR, MTX-SH, Ya-
maha DTR uit voorraad le-
verbaar, nu v.a. ’ 132,- per
maand. Kom naar onze
kerstshow! Bromfietsspe-
cialist Math. Salden Lim-
bricht.

Te koop ZUNDAPP KS 50 i.
z.g.st. Incl. verz. en helm.
Kerkstr. 49, Koningsbosch.
Te k. YAMAHA DT 50 MX
Tel. 045-352157.
Te k. PUCH Maxi met ster-
wielen ’ 575,- Mgr. Lem-
mensstr. 36 Nieuwenhagen.
Te k. PUCH Rider Macho,
kickstarter als nieuw. Zon-
dagstr. 43, Molenberg-Hrl.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonwering
Te koop

rolluiken, zonneschermen,
kunststof ramen en deuren.

Tegen gunstige prijzen, bel voor gratis opmeten en
prijsopgave, 7 dagen per week.

Firma Dema 045-226002
b.g.g. 226055.

Vakantie en Rekreatie

Caravans/tenten/boten

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079.
Nieuw

caravans-
leasing.

Chateau en
homecar

ex- verhuur en gebruikte ca-
ravans in de aanbieding.

Tevens onderhoud, schade-
taxaties en reparaties

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten te
Nuth. Hovas te1.045-243323
ALPEN-KREUZER 1990,
vouwwagens in 5 modellen
met kleurcombinaties,
bruin-beige-groen en grijs-
orange. Nu met de bekende
winterkorting vanaf

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

DE OLDE caravan BV. Voor
totale recreatie o.a. cara-
vans, vouwwagens, onder-
delen en accessoires, ver-
huur, reparaties en onder-
houd naar Langs de Hey 7,
indust.park Nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.
Nieuwe TOURCARAVANS
te huur door ANWB Bonds-
verhuurder, off. dealer Spri-
te en Caravelair car. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade-Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
HOVAS caravans, nieuw en
gebruikt t.o. Makro, Nuth.
Tel. 045-243323.
NIEUWJAARSSHOW van 2
t/m 6 jan. bij Camping Cars
Ridderbeks. Caravans:
Gruau, Eriba, Predom.
Vouwwagens: Scout, Triga-

I no. Lid Bovag. Kom eens
kijken in Koningsbosch,
Prinsenbaan 180. Tel.
04743-2213.

België
Te h. mooie geleg. 6 pers.
VAKANTIEBUNGALOW op
camp. 't Soete dal te Zuten-
daal. Voor meer info. tel.
045-222278

Duitsland
Gezellige vak.won. BRAUN-
LAGE/HARZ, v.a. 22-10 vrij.
Tel. 09-49-541/122546.

Italië
Comfort-vak.huis, GARDA-
MEER, boven Limone, mooi

I panorama, tenniscenter,
binnenbad, manege, 2

I slpkmrs, 4-5 pers. v.a. Pa-
sen vrij. DM 650 pw. Tel.:
09-49-4304703.

Kontakten/Klubs
■ ■ i ..- - - - —

Relax-Box
DE TELEFOON SEX REVOLUTIE

06-320.324.06
add.prod. 50 et/min.

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

06-320.330.03
Babbelbox

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

06-320.330.02
Sex Box 06-320.323.06

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

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Privéhuis Michelle
en de meisjes

wensen u een gelukkig nieuwjaar.
045-228481/045-229680.

Legs and pants. 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
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.

Club Pin Up
Leuke meisjes en excl. service Pr. Hendrikln. 312

Brunssum. Tel. 045-272929.

Diana Escort
045-215113/226565

Party-Line
06-320.330.10

TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPM
Party-Line Amsterdam en omgeving .... 06-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving .... 06-320.330.30

Homobox 06-320.325.50
WILDVREEMDE JONGENSDOEN 'T MET ELKAAR

50 CT P/M

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 cfpm

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
Ofe-320.320.06

An netje
Alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug

06-320.320.08
LIVE-LIVE-LIVE

Sex relax box
praat mee over sex

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

SM. 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

! Grieks !
Marcha, 50 et p/m 06-

-320.325.55
Sexlijn 10

Lieve Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft!
06-320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisje
06-320.320.50

LIVE SEX BOX

06-320.325.30
50 et p/m

Video-sex-club "

Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond. v. 14-2 uur.
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Sexy blondy
Ster Nieuw af 10.00 uur.

Tel. 045-721759.

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

Topsex
De lekkerste; 50 cpm 06

320.325.25

*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

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

Lady
Domina

streng, bizar 50 cpm 06

320.324.68
De Nationale

8.Z.5.-lijn. Alle feestdagen
geopend. Bel: 013-321395.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

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.

Erotel 06
De eerste en de beste lijn.

320.320.20
50 cpm

Gezocht
Bestaand privéhuis/club/

bordeel ter overname of te
huur gevr., min. 3 relax-

kamers, overname inboedel
geen bezwaar, tel. 040--Homo/lesbies

en op zoek naar eenrelatie?
Stg. Alternatieve Relatievor-
ming, Lange Geer 44, Delft,
015-136631. Erkend door

Raad van Toezicht.

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

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

Teenagers 320.332.55
06- 50 ct.p.m.

Bel zelf met Lenie. Elke dag,
ook weekend (50 cpm)

06-320.324.94
"De Jachthut"

Haanrade-K'rade. Grensstr.
23. Elke, Regina, Lydia,

Heike, Areane, Arme. Ma.-
zo. v. 20-04 u. 045-463943.

31-12 gesloten. 1-1-'9O
weer open.

Dame zoekt gave jongeknul
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

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

het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
Een jong paar voor felle

lifesex
06-320.323.85 - 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
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

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

50 et p/m De Porno-box
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
06-3.p0.326.90 (50 ct.pm)

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

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

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

Lifesex door een jong paar
Thuis

opgenomen
06-320.326.73 (50 ct.pm)

Lifesex.
Trio

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

2 lesbische meisjes
Betrapt
in volle actie

06-320.330.52 (50 ct.pm)
Lifesex. En toen....kwam het

Hoogtepunt....
06-320.326.70 (50 ct.pm)

Kitty laat mannen
Knielen

en kruipen....ook jou!!
06-320.326.92 (50 ct.pm)

Als Elly weet dat ze
Begluurd

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

Een vrouw met
Prachtbenen
verleidt haar vriend

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

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

Lifesex.
2 paren

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

Homo. Rob wordt
Gekeurd
v00r...Escort.

06-320.329.22 (50 ct.pm)
De man met de rubber-

kleding en de
homoknul
die het uittrekt.

06-320.321.33- 50 et p/m
Mevrouw *
straft

het mooie meisje.
06-320.330.19 - 50 et p/m
Als het zo gebeurt gaat elk
meisje door de knieën voor

lesbisch
06-320.329.25 - 50 et p/m

Lifesex is pas goed als ze de
opname

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

Lekkere meid zkt sexcontact
Sex contactlijn

06-320.320.33 - 50 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
hetevrouwenlijn
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

Homo
Michael heeft nu zin

in ruige triosex
06-320.327.01

Buurvrouw
Chantal

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

Opwindende spelletjes met
Rijpe vrouwen

06-320.329.01

"Buro Yvonne"
Dringend inschr. gevr.

Vrangendaet 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203

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

Kerkrade. 045-425100
zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Tev. meisjes gevraagd.
Rijpe Natasja heeft zin in

Keukensex
06-320.327.77 (50cpm).

Jonge meisjes samen
onder de douche

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

Homo
Zoek je een lekkere Boy?

Gay-Date.
06-320.330.18 (50cpm).
Zoek je een heet meisje?

Tippel lijn
¥ 06-320.330.66 (50cpm)

Flirt-Caft
Meiden versiere

06-320.330.77 (50

Homo Liv
Twee hete jongens<

het uiterste!
06-320.330.12 - 5

Gay Biza
Niets gaat deze I

jongenste vel
06-320.350.67 (50j

llona's Live-
Luister naar de spar»
(live opgenomen) ge

ken tussen llona e'
bloedhete beller

06-320.350.60 (50

Men Onl)
Luister hoe dit meisj
de telefoon kan verw

06-320.350.68 - 50

Lesbi Liv(
Twee hete meiden g'

het uiterste!
06-320.323.12 - 50
Sex v.d. 1e
verhalen uit de hete

doos. 06-320.350.63

Homo ArtN
De lekkerste homo

Nederland
06-320.350.66 - 50

Joyce
Privé en Escort ma-z*
11-24 u. met 3 sexyrf

045-411766.

Angela
en haar meisjes, tot 3

Privé en escort. Te*
meisjes gevr. 045-23

’ 50,- all if
Katja Brigit en Stel

045-423608^.
Gezellige

Dames
charmant, discrefl

bezoeken u thuis of in'
Tel. 045-311895;

045 - 22 94
Nieuw, Escort^

Escort Maas
Charmante dames v<X
plezier. Tevens meisje'
niveau gevr. 043-430

Chick
Contactlijn

Kijk in 't blad naar]j
contactadvertenties oj
"zien naar wie je luis"

50 et p/m 06-

-320.330.6 j
06-meisjesI

privé I
Neem 'ns een kijkje &JÊde schermen! 50 et p ■
320.321 .Om

Live verteld! 50 et p

320.323. m
Sex'o'foon I
Automatiek I

Luister goed: de meisJHbieden je 'n ruime keu|M
Geef antwoord me'jM

telefoon. Probeer het *M\
50 et p/m 06- ■320.320.1JM

Sex'o'foon I
De heetste lijn! 50 et p '"l
320.320.0l

Homofoon I
Stoute jongens! 50 ct^H
320.321.il

Sexopdeset!soctp nl«
320.323.1jl

Meisjes I
vertellen J

Luister stiekem! 50 cp111"^320.325.531
Vrouwen I
bellen zelfr I

Vrouwen onder elk3* I
50 ct p/m 06- I

320.321.2^1
Griezelig lekker! 50 dp I

320.321.7^1
1,2, 3 klaar! I
50 ct p/m 06- I

320.322.0gJ
* NIEUW '

Candy
Wat pornomodelien

meemaken! ..
06-320.360.6y

Candy Cont^1
Partnerruil-advertent'^zie ze in Candy, hoor *06-320.330-^

50 et p/rn_^^
Blondy sexy

Ster nieuw af 10.00 u
Tel. 045-721759>-^"%<<Als u ons voor 12 uurJ'rQii

gens belt, staat uw p'|nrfLO de volgende dag a qP
Limburgs Dagblad. 'e' 1
719966.
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Standpunt
"anuit zijn streng bewaakte resi-
dentie, iewat afzijdig van de
Pronkboulevard Helden der Na-
tte in Tirana, heeft president en
partijleider Ramiz Alia onlangs
'1 een officiële verklaring laten
Weten dat zijn land er niet over
Peinst om in navolging van de
Sovjetunie, Polen, de DDR, Hon-
garije, Bulgarije en Tsjechoslo-
wakije deweg van de fundamen-
tele veranderingen in te slaan,
"let Roemeense inferno heeft ze-
ker geen wijziging gebracht inbet Albanese standpunt. Eerder
's de houding van de Albanese
Communistische partij die nog
steeds een vaste greep op de ont-
wikkelingen in het land heeft, er
door verhard.

Officieel huldigtTirana de opvat-
ting dat de 'revisionistische'
communistische partijen van
Oost-Europa de 'rode loper voor
de'contrarevolutie hebben uitge-
legd. De eerstverantwoordelijke
voor deze heilloze ontwikkeling
wordt uiteraard Michail Gorbats-
jov genoemd. Het partijorgaan
Zeri i Popullit typeert hem in de
analyses als een 'verrader' en een
'afvallige', die een levensgevaar-
lijke aanval op het marxisme-le-
ninisme heeft ingezet.

Regelmatig verkondigt de krant
dat er in Albanië voor perestroj-
ka geen plaats is, want aldus wil-
len de commentatoren doen ge-
loven, de Albanese samenleving
is een gezonde en tevreden maat-
schappij, waarbinnen geen
geestelijke en materiële armoede
bestaat. Voor een deel klopt dit.
ledereAlbanees is verzekerd van
een gegarandeerd bestaansmini-
mum, maar daarboven is weinig
tot niets. Opvoering van de le-
vensstandaard en verbetering
van de produktie ter veiligstel-
ling van de levensnoodzakelijke
export zijn thans de belangrijk-
ste opgaven waarvoor de volks-
republiek zich gesteld ziet, be-
aamde afgelopen donderdag de
in Parijs geaccrediteerde Alba-
nese ambassadeur Xenophon
Nushi. ,
Voor de camera's van een West-
duitse televisieploeg verzekerde
enkele weken geleden de direc-
teur van radio-Tirana dat de re-
publiek consequent zal vasthou-
den aan de socialistische plan-
economie, „de enige waarborg
voor een toekomst met perspec-
tief. Elk ander mechanisme
wordt als zijnde ongeschikt voor
Albanië categorisch van de hand
gewezen. Nog steeds, al 46 jaar.

Beperkt
Heimelijke oppositie is er in de
volksrepubliek natuurlijk. Poli-
tieke gevangenen zrjn er ook,
met name in de als uiterst triest
bekendstaande kampen bij de
steden Spac, ten zuidoosten van
Shkodra, en in Bürrel niet ver
van Fieri in het Albanese olie-
wingebied.
Tot openlijk verzet van enige
omvang is het sinds de procla-
matie van de volksrepubliek

door Enver Hodzja in de jaren
veertig op een enkel incident na
nooit gekomen. En het ziet er
niet naar uit dat drie miljoen.Al-
banezen zich 'straks' massaal te-
gen de leiding van de staat zullen
verheffen. Bovendien zijn de mo-
gelijkheden om van buitenaf de
ontwikkelingen in Albanië op
enigerlei wijze in de richting van
de Oosteuropese hervormingen
te beïnvloeden, uiterst gering zo
niet nihil.
Tirana onderhoudt weliswaar di-
plomatieke betrekkingen met
ruim 100 landen, waaronder Ne-

derland, maar staat desalniette-
min bekend als de 'kluizenaar
van Europa. Het is belangrijk te
weten dat het koppige Balklan-
republiekje aan de Adriatische
Zee geen deel uitmaakt van het
Europese Oostblok. Na het om
zeep helpen van de Praagse Len-
te in 1968 stapte Albanië uit het
Warschaupact. Ook heeft het de
Comecon de rug toegekeerd. En
wat zeer belangrijk is: het is het
enige Europese land dat princi-
pieel geweigerd heeft deel te ne-
men aan de Europese Conferen-
tie voor Samenwerking en Vei-

ligheid in Helsinki en de vervol-
gen daarvan. Deze vrij unieke si-
tuatie maakt het van buitenaf
'bijsturen' van ontwikkelingen
in de nagenoeg hermetisch afge-
grendelde republiek bijna tot
een onmogelijkheid. Het landje
heeft echter wel zitting in de VN,
zodat het met name op het punt
van de eerbiedigingvan de men-
senrechten niet helemaal on-
grijpbaar is.

Ook na zijn dood isEn-
ver Hodzja, de 'archi-
tect van het socialisti-
sche Albanië' alomte-
genwoordig. Zijn por-
tret prijkt in elke stad
en in elk dorp op de ge-
vels van partijgebou-
wen, musea en cul-
tuurpaleizen. Boven-
staande opname werd
gemaakt in de haven-
stad Vlora, de belang-
rijkste marinehaven
van Albanië, die de
Sovjets in 1961 moes-
ten ontruimen met
achterlating van drie
onderzeeboten. Deze
door de Albanezen
propagandistisch uit-
gebuite trofeeën waar-
van betwijfeld moet
worden of zij nog wel
zeewaardig zijn, lig-
gen nu hoogstwaar-
schijnlijk voor anker
in de tegenover Vlora
gelegen bunkerhaven
van het eilandje Sa-
zan.

Liefdevolle herinrichting van samenleving beloofd
Havel werd populair door
zijn a-politieke houding

Van de redactie buitenland

HEERLEN - Aan schrijvenkomt de Tsjechoslowaakse
dramaturg Vaclav Havel aljang niet meer toe. „Het
tdeale zou zijn om een of
tyee dagen per week rustig
lri de gevangenis te gaan zit-
ten," verzuchtte hij onlangs,
triaar dekomende tijd zal hij
vaker in het presidentiële
Paleis te vinden zijn.

*iet Tsjechoslowaakse parle-
ment heeft gisteren de voormali-
Se dissident unaniem gekozen
<|ls president. Havel is daarmee
de' eerste niet-communist op
deze post sinds 1948. Hij wil aan-blijven tot de verkiezingen me-3io volgend jaarvoor een nieuw
Parlement, dat dan een nieuwe
President voor vijfjaar moet be-noemen.
honderdduizenden Tsjechen en

hebben de afgelopen
Weken hun keuze al kenbaar ge-
haakt. Nadat Havel jarenlang
Was doodgezwegen, is zijn por-
tret overal in Praag «anwezig.

muren, autoportieren, etala-ges, bus- en metroramen, lan-
taarnpalen grijnst de kandidaatvan de oppositiebeweging Bur-

gerforum de voorbijgangers te-
gemoet. Buttons en spandoeken
dragen de boodschap uit: „Havelpresident".

Weg vrij
Even leek er een constitutionele
crisis te ontbranden, toen de
communistische partij voorstel-
de de president direct door het
volk te laten kiezen. Maar het
Burgerforum hield vast aan de
grondwet, die bepaalt dat het
parlement de president moet
aanwijzen, waarop de commu-
nisten inbonden. Toen de com-
munistische kandidaat Cestmir
Cisar zich terugtrok en premier
Marian Calfa dekandidatuur van
Havel steunde, stond niets meer
diens benoeming in de weg.

Een jaar
De lange weg van de gevangenis
naar het presidentschap heeft
Havel in krap een jaar tijd afge-
legd. Nog in januari werd hij tot
negen maanden zwaar regiem
veroordeeld, omdat hij had deel-
genomen aan een herdenkings-
bijeenkomst voor Jan Palach, de
student die zichzelf verbrandde
uit protest tegen de Russische in-
val vart 1968. Na protesten uit
binnen- en buitenland werd Ha-

vel vier maanden later vrijgela
ten.

Spreekbuis
Toen de omwentelingen in Oost-
Europa ook Tsjechoslowakijebereikten, kwam Havel aan despits van de volksbeweging te-gen het regime te staan. Daags
nadat de politie op 18 november
een vreedzame betoging in Praag
uiteensloeg, wierp hij zich op als
spreekbuis van de brede opposi-
tiebeweging Burgerforum.

De ex-gevangene leidde daarop
de onderhandelingen met de
communistische top over een
nieuwe regering. Begin decem-
ber verklaarde hij zich bereid
president te worden, „als het de
enige dienst is die ik mijn land
kan bewijzen."
De verlegen toneelschrijver is
nog het meest verbaasd over zijn
plotselinge politieke opkomst.
„Ik ben geen politicus, ik hebgeen politieke ambities," zo liet
hij herhaaldelijk weten. Juist
zijn a-politieke houding maakt
hem populair onder de Tsjecho-
slowaken die na 21 jaar stalinis-
me wars zijn van alle leugens van
het oude regime.
„Ik hang geen enkele ideologie
doctrine of vastgelegde wereld
beschouwing aan. Ik ben ge

woon voor waarheid en tegen
leugen, voor recht en tegen on-
recht," zei hij onlangs in een
vraaggesprek met Rude Pravo,
de partijkrant die hem al die ja-
ren voor „handlanger van het ka-
pitalisme" uitmaakte. Het
dichtst staat hij nog tot het hu-
manisme van Tomas Masaryk,
de grondlegger van de Tsjecho-
slowaakse staat in 1918. Diens
omschrijving van de democratie,
„liegen noch stelen", heeft Havel
tot de zijne gemaakt.

Havel wil de samenleving op een
fatsoenlijke, democratische en
'liefdevolle' wijze herinrichten.
De afgelopen weken heeft hij de
betogers op het hart gedrukt
geen geweld te gebruiken. Te-
vens heeft hij beloofd dat er geen
zuiveringen of represailles tegen
communisten zullen zijn: „We
zullen niet zoals hen zijn."

Havel werd in 1935 in Praag ge-
boren als kind van een hoteleige-
naar. Vanwege die 'bourgeois-af-
komst' werd hij niet toegelaten
tot de universiteit of de kunst-
academie. Uiteindelijk wist hij
door te dringen tot het theater,
eerst als toneelknecht, later pas
als regisseur.

" VACLAV HAVEL
ik ben gewoon voor recht en tegen onrecht, voor de waar-

heid en tegen de leugen...

binnen/buitenland

Toch felle
kritiek op

de gevreesde
Sigurimi

Revolutie in Albanië
nog onwaarschijnlijk

Van de redactie buitenland

ftRANA - Het is vrijwel uitge-
goten dat de Oosteuropese her-
"ormingslawine die alle landen
ten oosten van het 'IJzeren Gor-
dijn' in zijn actieradius heeft be-
rokken, zal overslaan op het
Matste, puur stalinistische bol-
werk: de Socialistische Volksre-
publiek Albanië. Op korte ter-
"irjn is zoiets al helemaal niet te
verwachten.
Een bericht uit Joegoslavische
'ron maakt weliswaar melding
Jjan de arrestatie en aansluitende
deportatie van anticommunisti-
sche betogers, vorige week in de

industriestad
'hkodra (Skutari), maar over
'invang en gehalte van het ver-
leende protest wordt niets ge-
*egd.

'f het verleden is gebleken dat
'e Joegoslavische berichtgeving
°ver ontwikkelingen in Albanië
*aak verre van betrouwbaar is.ue betrekkingen tussen Tiranaen Belgrado worden door groot
Jantrouwen gekenmerkt en diti^idt ertoe dat de informatie-
stroom in beide richtingen niet
gepaald als een toonbeeld van
objectiviteit kan worden aange-
merkt. Het tegendeel is eerder

In het algemeen kan ge-
*teld worden dat in Albanië
'[jpenlijke demonstraties tegen
'et regime een ongekend feno-meen zijn. Wie ondanks de alom-
tegenwoordigheid van de Alba-nese geheinie dienst Sigurimten
'e onzichtbare, maar wel perma-
nent aanwezige 'sociale controle
hn de omgeving' toch het lef
'eeft om protesterend te straat
°P te gaan, wordt gegarandeerd
*fimiddellijk opgepakt en ris-
keert langdurige opsluiting in
*en werkkamp. ledere Skipetaar

dit drommels goed - hij is
fcimers door en door geïndoctri-
neerd - en dit is een reden te
'4eer om de Joegoslavische ont-
hulling over het incident van
fohkodra met de nodige scepsis
N bezien.

Ingeklemd tussen Adriatische Zee, Joegoslavië en Grie-
kenland ligt het meest mysterieuze landje van het Euro-
pese continent: Albanië, groot 28.748 km2. Al ruim veer-
tig jaar lang volhardt deze dwergstaat in een politiek van
afzondering. Ook onder het bewind van Hodzja's opvol-
ger Ramiz Alia waakt het stalinistische regime (nog) met
consequente gestrengheid over de ideologische stand-
vastigheid van de drie miljoen Albanezen. Verderfelijke
kapitalistische invloeden dienen buiten de deur te wor-
den gehouden, luidt het devies van bovenaf. Vandaarook
dat isolement van de Albanezen die zich onverminderd
beschouwen als de enige zuivere belijders van het mar-
xisme-leninisme.

Angst
Nog geen kans op omwentelin-
gen dus. Een revolutie van on-,
deraf lijkt al helemaal utopisch,
niettegenstaande de Albanese
bevolking in de randgebieden
van de republiek tv-beelden uit
Italië, Joegoslavië en Grieken-
land kan bekijken. Maar de
schrik voor verklikkers en repre»
sailles is groot. Er zijn er die kij-
ken, maar velen durven het niet.
Ook heeft de doorsnee-Albanees
nog steeds niet de moed om op,
straat een buitenlandse toerist
aan te klampen, laat staan hem,
bij zich thuis uit te nodigen. Hij
zou onmiddellijk de verdenking
op zich laden.

Wanneer er ooit een revolutie uit-
breekt, zal dat waarschijnlijk van]
bovenaf gebeuren, met dien ver-
stande dat de strijd zich dan wel
naar de straat kan verplaatsen.
Maar als het al waar is dat de hui-
dige leider Ramiz Alia te maken
heeft met een conservatieve op-
positie, waarbinnen de weduwe
van wijlen Enver Hodzja, Nedzj-
mije, vooraan staat, dan nog lijkt
de conclusie gewettigd dat Alia;
die weliswaar pragmatisch heet
te zijn, maar in ideologisch op*
zicht niet veel van zijn voorgan-
ger afwijkt, de situatie in het land
volledig onder controle heeft.

frits schils
Kritiek
Dat Albanezen (nog) niet demon

strerend de straten optrekken,
betekent allerminst dat in de
volksrepubliek alles in pais en
vree verloopt. Net gedurende de
laatste weken zijn enkele afwij-
kende geluiden opgevangen, die
op enige controverse duiden.
Zo verscheen er van de handvan
Neshat Tozaj, ex-functionaris
van het ministerie van binnen-
landse zaken, een roman, geti-
teld De Messen, waarin deze de
Albanese tegenhanger van de
Roemeense Securitate, de Sigu-
rimi, zeer kritisch onder de loep

neemt. In zijn boek stelt Tozaj
het hele reilen en zeilen van de
Sigurimi aan de kaak. Hij hekelt
de absolute macht van de gehei-
me politie, evenals haar wreed-
heden en de schendingen van de
mensenrechten. Datzelfde heeft
ook de bekendste Albanese
auteur van deze tijd, Ismail Ka-
dare, gedaan. In eenrecensie van
het boek van Tozaj, dat onlangs
in het tijdschrift Drita verscheen,
zegtKadare „dat een groep gede-
genereerde en sadistische func-
tionarissen die vastbesloten zijn
haar doel te bereiken, er niet
voor terugdeinzen het leven van
mensen te verwoesten."

Kadare heeft in het verleden al
meer de aandacht op zich geves-
tigd, door publikaties, die voor
Albanese begrippen opvallend
vrijmoedig mogen heten. Deson-
danks heeft het bewind hem
(nog) met rust gelaten.

Enig gevaar voor Tirana sluimert
ook in de groeiende kritiek die
vanuit Griekenland op het Alba-
nese regime wordt geuit. Spre-
kend over de turbulente omwen-
teling in Roemenië en daarbij
nauwelijks verholen verwijzend
naar de jarenlang door Ceauses-
cu gemaltraiteeerde Hongaarse
en Duitse minderheid aldaar, zei
de Griekse minister van buiten-
landse zaken Antonis Samaras
eergisteren in Athene „te hopen
dat Tirana de rechten van de
Griekssprekende minderheid in
Zuid-Albanië (het vroegere
Noord-Epirus) zal eerbiedigen."
De kritiek van Athene richt zich
vooral tegen het verbod van het
atheïstische Albanese regime je-
gens de Grieken het geloof te be-
lijden.

Enkele dagen eerder had Sama-
ras Tirana gevraagd opheldering
te verschaffen over het lot van
vier etnische Grieken, die tijdens
hun vlucht van Albanië naar
Griekenland gepakt en aanslui-
tend ter dood gebracht zouden
zijn. Volgens een Grieks krante-
bericht waren de vier achter
paarden gespannen en vervol-
gens door een dorp gesleurd. Ti-
rana heeft het bericht ontkend,
maar daarmee zijn de protesten
vanuit Griekenland niet ver-
stomd.

Beroepsverbod
In de jarenzestig schreef hij drie
toneelstukken, de enigen waar-
van hij zelf de opvoering mee-
maakte, voordat de Sovjettanks
in 1968 een einde maakten aan de
Praagse Lente. De autoriteiten
legden Havel een beroepsverbod
op en stelden hem te werk in een
brouwerij nabij de Poolse grens.
De 'normalisering' na de invasie
maakte van Tsjechoslowakije al
snel een cultureel kerkhof, het
'Biafra van de geest. Veel schrij-
vers emigreerden, maar Havel
weigerde zijn taal en zijn cultuur
achter te laten. Hij bleef toneel-

stukken schrijven, die in eigen,"
land alleen in de ondergrondse
pers verschenen.

Analyse
Nadat Havel in 1977 de mensen- 'rechtenorganisatie Charta 77'
mede oprichtte, liet het regime"'
hem niet meer met rust. Sinds-'
dien werd hij voortdurend ge-, i
volgd en gecontroleerd door de .
politie. In 1977 en 1978 werd hij ,
voor korte tijd opgepakt, eenjaar .
later werd hij tot viereneenhalf ,
jaar cel veroordeeld. Uiteindelijk i
werd hij in 1983 om gezondheids-
redenen vrijgelaten.

In het buitenland werd zijn moe- 2
dige strijd voor de mensenrech-'
ten alom geëerd, ondermeer met
de Erasmusprijs in Nederland. *Zijn weigering om toe te geven
aan het totalitaire systeem staat
ook centraal in zijn werk.

In zijn essay 'Poging om in waar-
heid te leven' gafHavel een mes-.
scherpe analyse van het systeem
van de 'zachte repressie' in zijn
land. Veel burgers, murwgesla; «
gen na de onderdrukking van de,
Praagse Lente, lieten zich afko; -pen door het regime dat hen een "hogere levensstandaard bood
dan elders in het Oostblok. In
ruil voor een rustig leventje hoef-
den zij zich alleen maar koest te■'
houden en te doen alsof zij in de-
ideologie geloofden.
Alleen door massaal te weigeren
deel te nemen aan dit leugenach-
tige publieke ceremonieel kan er
iets veranderen, schreef Havel.
Die les hebben de Tsjechoslowa-
ken in november eindelijk ter
harte genomen. Slechts door met
hun sleutelbossen te rinkelen
hebben de massa's de wallen van
de communistische macht doen
instorten. Na 21 jaar totalitaris-
me moet Havel hen leren hoe „in
waarheid te leven."

Zaterdag 30 december 1989 "7f limburgs dagblad
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Domper
Het spiegelbeeld, een rentestij-
ging in Amerika, ligt ook al niet
voor de hand. Daardoor zou de
dollar ongetwijfeld aantrekkelij-
ker worden ten opzichte van de
Duitse mark en de Japanse yen,
maar de prijs daarvoor is een
'domper' op de economische ont-
wikkeling.

En die kan Amerika, waar alle te-
kenen erop wijzen dat de econo-
mie afzwakt, juist helemaal niet
gebruiken. Als er al wat met de
rente in de Verenigde Staten
gaat gebeuren, dan gaat zij om-
laag. En dat reflecteert zich dan
waarschijnlijk in een lagere dol-
larkoers.

Ook komende jaren nog groei in produktie verwacht

Bouw vol perspectief
P Van onze redactie economie

| ÊRLEN - Het toekomstperspectief voor de bouwnijver-
I i is niet ongunstig. De Nederlandse bouwproduktie is het

■"lopen jaar sterk gegroeid en zal het bereikte niveau de ko-
lfde jaren wel kunnen handhaven. Dit stelt drs A. Buur, di-
'feur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
P), in het onlangs uitgegeven Facts en Figures Bouw, een fi-
deel-economisch brancheboek over de bouwnijverheid in
P/1990.

Buur plaatst wel enigekanttekenin-
gen bij dit toekomstbeeld. Naast de
opleving van de economie hebben
ook de afgelopen twee zachte win-
ters bijgedragen aan de positieve
ontwikkelingen in de bouwsector.
Het gemiddelde aantal produktieve
uren per werknemer bijvoorbeeld,
is door het geringe aantal dagen
vorstverlet in 1988 met meer dan
tien procent toegenomen ten op-
zichte van 1987.

Computers
laten beurs
in de steek

jPSTERDAM - Op de laatste
f’prsdag is de Amsterdamse ef-'// J-tenbeurs wederom gecon-II 'Meerd door een computersto-/; \- Door technische problemen

\ *l de computers van de bank-
ï !?toren in derest van net land,
W zogenaamde CTCI-systeem,

het HOS-systeem op deSBTsvloer platgegaan.

■ commissaris van de notering
'▼Ploot na het opduiken van de

»ste technische moeilijkheden
W de handel een half uur later
P beginnen om 10.30 uur.
Ilgens een handelaar werd om

■RTelf inderdaad door iemand
KL.^ teken gegeven, zodat de

begonnen te
P^delen. Na tien minuten
ram er weer een mededeling
Jji de commissaris van de note-
wS op het koersenbord, dat de

Art om 10.30 uur niet geldig

P is een blamage voor Amster-
'jr*l als financieel centrum, al-
4fs een beursbezoeker. „Het bui-
Tpland zal zich in dehandenvan
;t^ier wrijven". Later op de dag
imo*l0 *1 de handel toch doorgaan.

Afhankelijk
Daarnaast is de bouw door vermin-
derde overheidssteun op de wo-
ningbouwmarkt afhankelijker van
factoren als de rentestand, inflatie
en winstverwachting van bedrijven.
Ook wordt de concurrentiepositie
van de bouwondernemers bedreigd
door een tekort aan werknemers.
Volgens Buur levert dit een kosten-
verhoging en een kwaliteitsvermin-
dering op. Naar verwachting zal de
totale bouwproduktie in 1990 met
0,5 procent toenemen en de komen-
de jaren met 1,5 procent.
De woningbouwproduktie zal vol-
gens het brancheboek dalen. Daar
staat echter tegen over dat de markt
voor bedrijfsgebouwen weer aan-trekt. Tenslotte profiteert de grond-,
water en wegenbouw in de toe-
komst van de milieu- en vervoersin-
vesteringen.

beurs-overzicht

Plat
.^STERDAM - De laatste

I^jJrsdag op de Amsterdamse ef-
Penbeurs is gisterochtend
Pht begonnen. Door techni-
Jte problemen met de compu-
tfs van de bankkantoren in de1 1st van het land, het zogenaam-P CTCI-systeem, is het HOS-

Psteem op de beursvloer platge-

L■£ commissaris van de notering
rsloot na het opduiken van de
B^ste technische moeilijkheden
Ff 09.45 uur dat de handel eenBf uur later zou beginnen om
n 30 uur.

Il%ens een handelaar werd om
K*Jf elf inderdaad door iemandlil teken gegeven, zodat de
rashandelaren begonnen te
r^delen. Na tien minuten<yam er weer een mededeling

-^ de commissaris van denote-
-3! op het koersenbord, dat dejij^tom 10.30 uur niet geldigwas

U dat alle transacties werdenIngehaald.

■* diverse misverstanden kon
r handel pas om 12.30 uur wor-
fj' 1 geopend om al weer drie
Partier later te sluiten.

£(u!ens de drie kwartier handel
l^ken de koersen onder de

over het algemeen
JjjJ- Vooral de internationalsKo-
So 'jke Olie en Akzo lagen

kj^d in deze dunne markt. Ko-
lt* *lyke Olie was vast gestemd
«U steeg f2,10 op f 146,30. Akzo
iïom f3,90 op f141,50. Philips
i)^1" liggen op f47,50, gelijk aan
<_ s'°* °P donderdag. UnileverIf^okkelde f 0,60 erbij op1^0,60. KLM trok twee dub-

aan op f48,40.

ik 's maakte in deze chaotische
vjrkt een sprintje naar boven.
H* koers van het drankenfonds
r, Q°t op f 175,40, een plus van
jj'o. Heineken volgde met een
°ei van f 1,40 op f 127.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 114,60 114,70
Ahold 136,60 135,70
Akzo 137,60 141,50
A.B.N. 41,00 41,00
Alrenta 159,00 158,20
Amev 63,30 62,70
Amro-Bank 80,90 81,00
Bols 173,00 175,40
Borsumij W. 77,90 79,50
Bührm.Tet. 66,10 66,40
C.S.M.eert. 78,30 79,00
DAF 42,70 - 43,20
Dordt.Petr. 132,20 133,00
DSM 112,90 112,80
Elsevier 80,10 80,80
Fokker eert. 39,30 39,30
Gist-Broc. c. 31,40 31,20
Heineken 125,60 127,00
Hoogovens 87.50 87,80
Hunter Dougl. 110,30 111,00
IntMüller 98,00 97,50
KBB eert. 78,00 78,80
KLM 48,20 48,40
Kon.Ned.Pap. 51,80 52,10
Kon. Olie 144,20 146,30
Nat. Nederl. 74,50 74,20
NMBPostbank 50,00 50,30
Nedlloyd 88,00 89,00
Nijv. Cate 81,80 81,50
Océ-v.d.Gr. 285,00 285,00
Pakhoed Hold. 142,00 142,00Philips 47,50 47,50
Robeco 107,90 107,60
Rodamco 80,30 80,30
"Rolinco 106,80 106,50Rorento 59,50 59,60
Stork VMF 44,60 45,10
Unilever 160,00 160,60
Ver.Bezit VNU 107,80 108 70
VOC 35,40 35,50
Wessanen 61,40 61,50
Wolters-Kluwer 45,20 44,90

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 118,10 118,10
12*4 NL 81-91 107,50e 107,50b
12/2 NL 81-91 104,40 104,40
12 NL 81-91 102,40 102,40
11*4 NL 81-91 103,35 103,35
lIV2NL 80-90 100,70 100,70
lIV2NL 81-91 102,30 102,30
lIV2NL 81-92 104,05 104,05
ll'/2 NL 82-92 102,85 102,85
11'ANL 81-96 106,25 106,25
11'ANL 82-92 103,05 103,10
11 NL 82-92 103,35 103,35
10% NL 80-95 104,05 104,05
10*4 NL 81-91 101,30 101.30
lOV2 NL80-00 110,40 110,40
lOV2 NL 82-92 102,25 102,25
10'ANL 80-90 101,20 101.20
10'ANL 86-96 108,00 108,00
10'ANL 82-92 103,00 103,00
10'ANL 87-97 108,80 108,80
10NL 80-90 100,65 100,65
10 NL 82-92 102,25 102,25
9/2 NL 80-95 102,50 102,50
9/2 NL 83-90 100,40. 100,40
9/2 NL 86-93 101,50 101,50
9NL 79-94 100,80 100,70
9NL 83-93 100,90 100,90
B*4 NL 79-94 100,50 100,50
83A NL 84-94 100,75 100,65
BV2 NL83-94 100,05 100,00
BV2NLB4-94-1 100,05 100,00
BV2 NLB4-94-2 100,50 100,50
BV2NLB4-91-1 99,95 99,95
BV2 NLB4-91-2 99,75 99,75
BV2 NLB4-91-3 99,80 99,80
BV2 NLB7-95 101,15 101,15
BV2NL 89-99 102,65 102,65
BA NL 77-92 99,90 99 90
BA NL 77-93 99,80 99.80

BA NL 83-93 99,70 9970
BA NL 84-94 99,75 9975
BA NL 85-95 100.30 100*30
BNL 83-93 99,25 9925
BNL 85-95 99,65 9965
73A NL 77-97 99,70 9970
7% NL 77-92 99,65 e 9965b
73A NL 82-93 98,75 98 75
7*4 NL 85-00 98,70 984073/4 NL 90-00 99,45 99257>/_ NL 78-93 98,40 9840
7/2 NLB3-90-1 99,90 9990
7/2 NLB3-90-2 99,60 99 60V/2 NL 84-00 97,55 97 457/2 NL 85-95 98,40 98 407'/2 NLBS-295 98,25 98 25
7/2 NL 86-93 98,60 98 607/2 NL 8911 97,70 97 60
7'A NL 89-99 96,00 9590
7NL 66-91 97,80 97 807NL66-92 97,40 97 407NL 69-94 96,60 96'_0
7NL85-92/96 96,50 96457NL 87p93 97,00 96,90
7NL 89-99 94,45 94 45
7NL 89-99-3 94,40 9430
7NL 89-99-4 94,40 9430
6*4 NLI-2 85-95 95,75 9575
63A NL 86-96 95,45 95 45
63/4 NL 88-98 93,15 9300
63A NL 89-99 92.80 92 75
6V2 NL6B-93-1 97,30 e 97,30e
6V2 NL6B-93-2 96,30 96,30
6V2 NL 68-94 96,10 96,10
6V2 NL86-96 93,00 92,95
6V2 NL 87-94 94,40 94,35
6V2 NL 88-96 92,75 92 70
6V2 NL 88-98 91,65 9160
6V2 NL 89-99 91,35 9125
6NL 87 91,45 91 40
6'A NL 66-91 98,60 98,60
6'A NL 67-92 96,60 96,60e
6V.NLB6-92/6 93,40 93,30
6V4 NL 86/96 91,55 91,50
6'A NLB6p95 93,00 92,95
6'A NLB7-3p95 93,05 93,00
61/4NLB7-1/95 92,75 92,70
61/4NLB7-2/95 92,60 92,55
6V4NLBB-94 94,00 93,95
63A NL 78-98 94,70 e 94,70 e6>ANLBB-98 91,60 91606NL 67-92 96,40 96 40
6NL 87-94 92,70 92,55
6NL 88-94 92,70 92 55
6NL 88-95 91,50 91406NLBB-96 90,50 9045
53A NL6S-90-1 98,20 98205%NL6S-90-2 98,80 98 80
SNL 64-94 98,00 98 004/2 NL 60-90 99,00 9900
4V 2 NL 63-93 98,00 98 00
4/4 NL 60-90 98,20 9820
4/4 NL 61-91 97,80 9780
4/4 NL63-93-1 96,20 96,20
4'/. NL63-93-2 97,20 97 204NL 62-92 97,90 97 9033/4 NL 53-93 95,00 b 9520b
3'/. NL 848-98 93,00 93 10b
3'A NL 50-90 99,00 99.003'A NL 54-94 95,20 95 20
3'A NL 55-95 93,80 93,80

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 95,00 94,50
BViA!.R.BS 111,00 111,00
6V4Bührm.73 280,00 280,00
id. uitg. - 280,00
6'ACham 86 70,00 a 68,50
5 Enraf-N.86 90,80 90,50
7 HCS Techn. 108,00 107,50
6 Hoogov. 85 128,00 129,00
sHoopEffB7 86,30 86,00
83A KNSM 75 237,00 237,00
6V2 Nijv.Bs 132,00 130,00
6V2 R01.67 90,10 90,00
14SHV 81 1,50 150,00

83A Stevin76 101,00 101.00
BV2 Volker7B 101,00 101,00
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65,00 65,30
ACF-Holding 33,80 33,00
Ahrend Gr. e 246,00 244,00
Air Holland 31,90 31,90
Alg.Bank.Ned 42,20 41,90
ABN (div'9o) - 39,90
Asd Opt. Tr. 18,70 18,70
Asd Rubber 6,10 6,20
Ant. Verff. 490,00 460,00 b
Atag Hold e 101,00 101,30
Aut.lnd.R'dam 94,00 95,00
BAM Groep 106,00 106,00
Batenburg 83,00 83,00
Beers 143,00 143.00
Begemann 127,00 127,30
Belindo 361,50 361,50
Berkei's P. 5.75 5,60
Blyd.-Will. 29,50 29,50

Boer De, Kon. 332,00 326,00
de Boer Winkelbedr. 65,30 65,50
Boskalis W. 13,70 13,60
Boskalis pr 13,20 13,30
Braat Beheer 46,50 45,50
Breevast 18,00 e 17,90
Burgman-H. 3400,00a3400,00 a
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delft c 1050,00 1055,00
Center Parcs 60,30 60,70
Centr.Suiker 76,80 77,00
Chamotte Unie 8,10 8,00
Cindu-Key 193,00 193,00
Claimindo 359,00 359,00
Content Beheer 18,80 18,50
Cred.LßN 60,40 61,00
Crown v.G.c 99,70 99,00
Desseaux 265,00 265,00
Dorp-Groep 35,30 34,00
Econosto 339,00 338,50
EMBA 128,00 128,00
Enraf-N.c. 65.50 65.50
Eriks hold. 109,80 109,50
Flexovit Int. 97,50 97,50
Frans Maas c. 102,00b 109,00
Furness 122,00 123,00
Gamma Holding 83,00 84,50
Gamma pref 6.00 6,00
Getronics 28,90 28,20
Geveke 43,70 43,80
Giessen-de N. 203,00 207,00
Goudsmit Ed. 358,00 358.00
Grasso'sKon. 112,90 112,90
Grolsch 139,50 140,00
GTI-Holding 206,00 207,00
Hagemeyer 111,00 112,50
Idem'/2div.'B9 109,00 109,00
HAL Trust B 14,00 14,30
HAL Trust Unit 14,10 14,30
H.B.G. 208.00 206,00
HCS Techn 14,00 13,90
Hein Hold 106,00 108,00
Hoek's Mach. 207,00 208,00
Heineken Hld 106,00 108,00
Holl.SeaS. 1,21 1,20
Holl. Kloos 490,00 500,00
HoopEff.bk ' 8,00 8,10
Hunter D.pr. 4,95 4,90
ICA Holding 21,50 21,00
IHC Caland 36,10 36,10
Industr. My 224,30 224,00
Infotheek 28,50 26,80
Ing.Bur.Kondor 606,00 606,00
Kas-Ass. 44,80 45,50
Kempen Holding 16,90 16,70
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 78,50 78,80
Kon.Sphinx 123,00 124,00 bKoppelpoort H. 315,00 315,00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré & Gl. 56,20 56,20
Macintosh 43,00 43,00
Maxwell Petr. 680,00 680,00
Medieopharma 69,80 69.50Melialnt. 5,90 5.60 |

MHVAmsterdam 17,50 17,50
Moeara Enim 1205,00 1205.00
'I.Enim 08-cert 15700,00 15600,00
Moolen en Co 30,00 30,50
Mulder Bosk. 73,00 72,00 a
Multihouse 8,80 8,80
Mynbouwk. W. 422,50 423,00
Naeff 300,00 345.00 b
NAGRON 47,80 47,80
NIB 642,00 642,00
NBM-AmsteUand 20,70 e 20,40
NEDAP 387,50 385,00
NKF Hold.cert. 310,00 309,00
Ned.Part.Mij 41,20 41,30
Ned.Springst. 10000,00 10000,00aNorit 1089,00 1088,00
Nutricia gb 80,50 81.00
Nutricia vb 90,00 90,00
Oldelft Groep c 183,00 184,00
Omnium Europe 16.80 15,80
Orco Bank c. 68,10 67,80
OTRA 165,00 166,00
Palthe 77,00 76,00
Philips div.'9o 47,00 46,90
Pirelli Tyre 36,90 36,80
Polygram 33,50 33,60
Polynorm 105,10 105,50
Porcel. Fles 192,50 192,00
Ravast 47,50 48,00
Reesink 77,50 77.50
Riva 54,20 54,20
Riva (eert.) 54,40 54,20
Samas Groep 66,50 67,00
Sarakreek 31,00 31,50
Schuitema 1400,00 1400,00
Schuttersv. 157,00 157,00
Smit Intern. 54,00 54,00
St.Bankiers e. 24,20 24,20
Stad Rotterdam c 47,50 48,00
TelegraafDe 80,80 81,00
TextTwenthe 330,00 330,00
Tulip Comp. 38,60 38,60
Tw.Kabel Hold 148,50 148,80
Übbink 88,00 87,00 a
Union Fiets. 22,00 22,00
Ver.Glasfabr. 348,00 348,00
Verto 60,50 60,50
Volker Stev. 70,00 70,20
Volmac Softw. 51,50 53,50
Vredestein 23,50 23,90
VRG-Groep 64,40 65,40
Wegener Tyl 182,70 182,00
West Invest 25,70 25,70
West Invest c. 90,00 85,00 a
WoltersKluwer 179,00 179,00
Wyers 50,00 50,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 38,80
ABN Aand.f. 77,00 77,50
ABN Beleg.f. 58,30 59,30
ALBEFO 53,40 53,40
AldoUar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 243,00 245,00
Alhance Fd 12,10 12,10
Amba 48,30 48,40
America Fund 305,00 307,00
AmroA.inF. 91,60 91,50
Amro Neth.F. 77.30 78,00
Amro Eur.F. 74,00 74,40
Amro Obl.Gr. 155,30 155,20
Amvabel 81,00 81,00
AsianTigersFd 63,30 63,40
AsianSelFund 49,20 49,20
Bemco Austr. 57,00 57,50
Berendaal 114,00 115,00
Bever Belegg. 26,10 26,00
BOGAMIJ 115,00 116,00
Buizerdlaan 42,50 42,50
CLN Obl.Waardef. 100,50 100,50
Delta Lloyd 42,80 44,50
DP Am. Gr.F. 25,60 26.20
Dp Energy.Res. 40,00 38,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 63,20 63,20
Eurinvest(l) 115,00 115,00
w

Eur.Ass. Tr. 14,00 14,00f
EOE DuStlnF. 313,00 313,00
EurGrFund 61,50 61,50
Hend.Eur.Gr.F. 211,80 211.00
Henderson Spint 73,50 73,00
Holland Fund 75,50 75,20

.HoUOblFonds' 116,40 117,80
Holl.Pac.F. 116,50 117,30
Interbonds 555,00 555,00
Intereff.soo 51,00 51,00
Intereff.Warr. 389,00 389.00
Jade Fonds 183,00 182,40
JapanFund 35,50 35.50
JapanRot. Fundyen 10521,00 11140,00
Mees Obl.Div.Fonds 100,40 100,40
MX Int.Vent. 60,50 64,00
Nat.Res.Fund 1540,00 1540,00
NedufoA 138,00 138,00
Nedufo B 138,00 138,00
NMB Dutch Fund 40,00 41,50
NMBGlobalF. 50,00 50,10
NMB Oblig.F. 34,50 34,70
NMBRente F. 103,10 103,00
NMB Vast Goed 38,30 38.20
Obam, Belegg. 225,50 225,00
OAMFRentef. 14,25 14,25
Orcur.Ned.p. 48,80 48,80
Pac.Prop.Sec.f. 51,00 51,20
Pierson Rente 100,20 100.20
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 75,80 75,70
Rabo Obl.div.f. 48,70 48,70
Rabo Onr.g.f. 85,00 85,00
Rentalent Bel. 137,10 137,40
Rentotaal NV 31,30 31,30
RG groen 50,30 50,30
RG blauw 50,10 50,10
RG geel 50,00 50,00
Rodin Prop.s 103,50 103.50
Rolinco cum.p 93,00 94,00
Sci/Tech 18,30 18.30a
Technology F. 18,80 18,50
Tokyo Pac. H. 290,00 285,50
Trans Eur.F. 82,50 82,30
Transpac.F. 540,00 530,00
Uni-Invest 133,00 133.00
Unico Inv.F. 82,00 81,60
Unifonds 36,50 36,00
VWN 59,20 59,20
VastNed 126,70 126,70
VentureF.N. 47,50 47.50
VIB NV 85,80 85,70
VSB Mix Fund 51,50 51,50
WBO Int. 76.00 76,50
Wereldhave NV 211,50 211,20
Yen Value Fund 97,10 96,70
Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4II) 100,00 100,00
3/2 EngWarL 35,80 36,20
53A EIB 65 98,70 98,70
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 69,40 70,10
Amer. Expres 33,00 33,80 d
Am.Tel.& Tel. 44,70 45,25
Ameritech 66,70 67.00
Amprovest Cap. 115,00 115,00a
Amprovest Ine. 218,00 200,00a
ASARCO Ine- 30,20 29,80
Atl.Richf. 110,40 110,60
BAT Industr. 8,20 8,25
Bell Atlantic 109,20 109,50
BellCanEnterpr 45,20 45,20
Bell Res.Adlr 0,50 0,40 a
Bell South 57,20 57,20
BET Public 2,60 2.60
Bethl. Steel 17,30 17,70
Boeing Comp. 57,00 58,00
Chevron Corp. 67,25 67,00
Chrysler 19,00 19,20
Citieorp. 29,00 28,80
Colgate-Palm. 61,50 62,00
Comm. Edison 36,50 36,70
Comp.Gen.El. 508.00 508,00
Control Data 17,30 17.60

Dai-lchiYen 3200,00 3160,00
Dow Chemical 71,50 71,50
Du Pont 124,10 122,60
Eastman Kodak 40,70 40,70
Elders IXL 2,90 2,50 b
Euroact.Zw.fr. 168,00 168,00
Exxon Corp. 50,50 5010
FirstPac.HKs 1,36 1,40bFluor Corp. 34,00 36,50
Ford Motor 43,10 43,60
Gen. Electnc 63,70 64,00
Gen. Motors 42,80 42,20
Gillette 48,00 48,50
Goodyear 44,00 44,00
Grace & Co. 29,60 32,00
Honeywel) 87,00 87,20
Int.Bus.Mach. 95,10 94,40
Intern.Flavor 64,40 d 66,40
Intern Paper 53,60 56,40
ITT Corp. 58,70 58,80
K.Benson® 5047,00 5047,00
Litton Ind. 75,80 75.80
Lockheed 39,00 39,00
Minnesota Mining 79,00 79,00
Mitsub.Elect. 1110,00 1100,00
Mobil Oil 62,00 62,10
Morgan $ 43,20 43,60
News Corp Auss 13.80 13,90
Nynex 89,60 91,20
Occ.Petr.Corp 29,10 29,10
Pac. Telesis 49,30 49,50
P& O. (§) 7,00 7,00
Pepsico 62,80 63,00
Philip Morris C. 40,60 41,50
Phill. Petr. 24.80 25,00
Polaroid 41,25 44,20
Privatb Dkr 305,00 302,00
Quaker Oats 56,00 55,00
St.Gobin Ffr 620,00 650,00 b
Saralee 31,00 30,00
Schlumberger 48,60 49,00
Sears Roebuck 37,70 38,00
Sony (yen) 36,10 36,10
Southw. Bell 62,50 63,20
Suzuki (yen) 986,00 990,00
Tandy Corp. 38,00 38,40
Texaco 57,60 58,00
Texas Instr. 36,00 35,60
The Coastal C. 48,80 49,10
T.I.P Eur. 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1280,00 1270,00
Union Carbide 23,10 23,50
Union Pacifie 76,00 76,00
Unisys 15,30 15,20
USX Corp 35,60 35,60
US West 78,20 78,80
Warner Lamb. 116,40 115,00
Westinghouse 73,20 73,40
Woolworth 63,60 63,40
Xerox Corp. 57,25 57,25
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 44,00 42,50
Am. Home Prod. 216,00 198,00ATT Nedam 84,80 87 00
ASARCO Ine. 68,50 52,00 aAU. Richf. 209,00 209,50
Boeing Corp. 108,00 110,00Can. Pacifie 41,00 41,00
Chevron Corp. 144,50 130,00
Chrysler 36,00 36,00Citieorp. 53,00 53,00
Colgate-Palm. 119,00 118.00
Control Data 29,00 30,00Dow Chemical 133,00 133,00
Eastman Kodak 78,00 79,00
Exxon Corp. 94,00 94,00
Fluor Corp. 65,00 66.00
Gen. Eleetric 119,50 121,00
Gen. Motors 81,00 81,00
Gillette 91,00 90,00
Goodyear 83,00 83,00
Inco 51,00 51.00
IBM. 172,00 175,00
Int. Flavors 131,50 125,00 a
OT Corp. 119,00
Kroger 25,00 25,00

Lockheed 74,00 74,50
Merck& Co. 143,50 146,00
Minn. Min. 150.00 151,00
PepsiCo. 118,00 120,00
Phihp Morris C. 77,50 82,50
Phill. Petr. 46,50 47,00
Polaroid 72,00 78,00
Procter &G. 270,00 132,00a
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 90,00 93,00
Sears Roebuck 70,00 70,00
Shell Canada 67,50 68,00
Tandy Corp. 71,00 72,00
Texas Instr. 68,00 68,00
Union Pacifie 144,00 145,00
Unisys Corp 28,00 28,00
USX Corp 65.00 66,00
Varity Corp 3,20 3,15
Westinghouse 138,50 140.00
Woolworth 119,00 119,00
Xerox Corp. 100,00 101,00

Warrants
Akzo 28,50 28,50b
Bogamij 9,00 e 9,50 b
Falcons Sec. 25,30 26,20
Honda motor co. 1195,00 1150,00
K.L.M. 85-92 182.50 182,50
St.Bankiers a 0,11 o,loe
Stßankiers b 1,70 1,70

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,60 102,60

Aegon warr 11,90 11,90
10/2ABN 87 94,25 94,90
13Amev85 96,75 96,75
10 AmevBs 102,75 102.50
11Amev 86 94,50 94,50
14'AAmro87 100.50 100.00
10>/_ Amro 86 94,75 94,75
10 Amro 87 93,60 93,25

5*4 Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 23,10 23,00
Amro zw 86 72,60 72,60
9 BMH ecu 85-92 96,75 96,75
7 BMH 87 96,00 96.00
IO'AEEG-ecu 84 100,75 100,75
9*4E18-ecu 85 98,10 98,10
12/2 HlAirlF 94,00 94,00
12 NIB(B) 85-90 101,00 100,00
11'ANGU 83 101,00 100,50
10NGU 83 100,50 100,50
NMB Postbank 86 85,50 85,70
NMB Postb.war. 80,10 80,10
B*4 Phil. 86 99,75
6*4 Phil.B3 98,50 98,50
11 Rabo 83 102,00 102,00
9Rabo 85 99.40 99.40
7 Rabo 84 100,60 100,60

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,10 5,10Bredero aand. 27,80 27,80
Bredero eert. 26,00 26]00
11Bredero 22,00 22^50

LTV Corp. 1,30 L3O5Nederh. 68-78 23.00 22,50
RSV. eert 13 U 0
7'ARSV 69 86,00 f 85,00b
Parallelmarkt
Alanheri 29,40 29,10
Berghuizer 43,20 43,20
Besouw Van c. 51,60 51.60
CBI Barin Oc. yen 2060,00 2055,00
Comm.Obl.F.l 101,00 101,00
Comm.Obl.F.2 100,80 100,80
Comm.Obl.F.3 101,20 101,10
De Drie Electr. 37,00 373
Dico Intern. 117,80 117,40
DOCdata 22,40 22,00
Ehco-KLMKl. 37,50 37,50
E&L Belegg.l 77,80 77,80
E&L Belegg.2 76,90 76,80

E&L Belegg.3 77,60 77,60
Free Rec.Sh. 33.00 333Geld.Pap.c. 75,00 75,80
Gouda Vuurv c 97,00 97,50
Groenendijk 36,90 36.90
Grontmij c. 215,00 213,00 a
HCA Holding 47,20 48,30
Hes Beheer 208,30 209,00
Highl.Devel. 14,70 14,70
Homburg eert 3,70 e 3,80
Interview Eur. 8,30 8,10
Inv. Mjj Ned. 56.80 56.30
Kuehne+Heitz 47,70 47.90
LCI Comp.Gr 74,70 75,00
Melle 310,50 310,50 f
Nedschroef 117,00 117,00
Neways Elec. 10,40 10,30
NOG Bel.fonds 32.10 32,10
pan pacifie 10.80 11,00
PieMed. 10,70 10,80
Poolgarant 10.50 10,50
Simac Tech. 16,50 17,00
Sligroßeh. . 52,20 52,20
VerkadeKon. 267,00 266,00
VHS Onr. Goed 17,80 17,50
Weweler 112,90 111,50 a
OPTIEBEÜRS

serie omzet v.k. s.k.-éabn e apr 42,50 50 1,70 1,80
akzo c jan 130,00 65 8,50 11,50bakzo c jan 135,00 238 4,20 6,80b
akzo c jan 140,00 215 1,40 2,80
akzo c apr 140,00 114 5,70 7,50akzo c 091 150,00 222 13,20 15,00
akzo p jan 130.00 63 0.60 0,50
akzo p 091 150,00 362 18,00 17,00
d/il p mrt 205,00 110 14,50a 13,00
els c jan 80,00 48 1,30 1,40
els p jan 75,00 48 0,70 a 0,60
coc c feb 305,00 97 6,50 6,80
coc p jan 295,00 51 2,30 2,00
coc p jan 300,00 63 4,50 3.10
goud c feb 400,00 79 13,50 13,50
goud c feb 420,00 63 5,00 5,00
hein c jan 130,00 70 1,50 a 1,00
hoog e jan 85,00 68 4,10 4,50hoog c jan 90,00 113 1,80 2,30
hoog p jan 80,00 89 0,80 0,70
hoog p jan 90,00 144 4,00 3,70
hoog p apr 80,00 66 2,20 2,20hoog p apr 90,00 202 6,50 5,80
hoog p jul 80,00 60 5,00 4,70
kim c jan 45,00 51 3,50 b 4,00
kim c jan 50,00 89 0,70 0,70
kim c apr 55,00 60 1,20 1,20
kim c 091 40,00 60 13,30 13,90
nlb p aug 97,50 500 0,70 a 0,60
nmb c jan 50,00 89 1,30 1,30
nmb c apr 50,00 50 2,70 3,00
nmb c apr 52,00 50 1,50 1,90
natn c jan 70,00 51 4,70 4,90
natn c jan 75,00 296 1,40 1,20
natn c apr 75,00 81 3,90 4,00
natn c apr 80,00 278 1,90 1,80
obl c aug 97,50 50 0,20 a 0,15
phil e jan 45,00 169 3,10 3,20
phil c jan 50,00 52 0,50 0,40
phil c apr 50,00 56 2.50 a 240
phil c 091 55,00 121 5,30 5,30 boüe c jan 150,00 68 1,10 1,30
olie c apr 135,00 50 14,00a 15,00
olie c apr 150,00 47 4.60 5,10
ohe c 092 135,00 53 26,30 26,80
unil c jan 150.00 86 11,00 11,10
unil c jan 160,00 136 3,20 3,20
voc c jan 35,00 48 1.20 1,20
voc c jul 40,00 67 1,50 b 1,80

a=latea g=bitdta+ei-dr..
k=kMM a=latea+ei-«».
c=t«-clat« k=gedaaa+a
d=M-diridead l=gadaaa+g
t- gedaan +btadu «k=si«(iMrj varift dag
Ngadaaa+lataa ak=«Mk*M entert»

economie

’Einde dollar daling

nog niet in zicht’
- De koers van

! Amerikaanse dollar is deze
pek onder de 1,90 gulden be-
M. Dat was nog geen histo-
fch dieptepunt, maar wel de
>gste koers van dit jaar. In de
*ste zes maanden van 1989 liep
! dollar op van circa 2 gulden
f 2,30 gulden, om daarna weer

* omgekeerde richting in te
jan. Het koersverloop blijft
genlijk onvoorspelbaar en inSer geval is er dit jaar nauwe-
ss een fundamenteel econo-
[sch peil op te trekken ge-
test.

Ilgens een grote Amsterdamselutahandelaar is het einde van
f dollardaling nog niet in zicht,
lissen nu en een maand kan de
perikaanse munt rustig terug
pr circa 1,85 gulden. Dat zou
fc zeven cent boven het echt

historische dieptepunt zijn, dat
precies op de laatste dag van
1987 werd bereikt.

De belangrijkste reden voor het
wat verder wegzakken van de
dollar is volgens de valutahande-
laar de rentestand in Europa. De
reële rente, dus de nominaleren-
te minus de inflatie, is hier im-
mers aanzienlijk hoger dan in de
Verenigde Staten en waarom
zouden beleggers het dan in dol-
lars zoeken? En een mindere
vraag naar dollars betekent vol-
gens de bekende wet van vraag
en aanbod een lagere prijs (de

koers).
De kans op een spoedige rente-
daling in Europa, die gepaard
zou gaan met een aantrekken
van de dollar, is klein. Zon da-
ling moet van de Bundesbank in
Frankfurt uitgaanen die heeft nu
wel wat anders aan haar hoofd.
De Westduitse economie groeit
en bloeit immers als welhaast
nooit tevoren en in een dergelijk
'verhit' klimaat zou een verla-
ging van de rente alleen maar
averechts werken. Een renteda-
ling zwengelt de economie aan
terwijl afkoeling juist gewenst is.

Dus zal de Bundesbank het mo-
netaire beleid krap houden.

VEB en aandeelhouders dienen klaecht in

Overname Zinkwit
niet volgens regels

MAASTRICHT - De Vereniging
van Effectenbezitters VEB en eengroep aandeelhouders van Maas-
trichtse Zinkwit, die niet op het bod
van de Belgische Vieille Montagne
zijn ingegaan, hebben een klacht in-
gediend bij de SER-Fusiecommisie.
Bieder Vieille Montagne (onderdeel
van de Belgische Generale Maat-
schappij) heeft volgens de betrok-
kenen op vier punten in strijd ge-
handeld met de fusiecode.

De commissie is verzocht een open-
bare berisping uit te spreken en an-
ders een openbare kennisgeving
van de overtredingen te doen.
Volgens de VEB is niet gehandeld
in overeenstemming met de infor-
matieverplichting. Gezien de al be-
staande plannen van de Generale
om alle non-ferro-activiteiten te
bundelen had Vieille Montagneveel
eerder met openbare mededelingen
moeten komen.
Verder ontbreekt, volgens de eisers,
een gemotiveerde standpuntbepa-
ling over het bod van het bestuur

van Zinkwit. De vereniging vindt
dat niet verwonderlijk, gezien de
persoonlijke verbanden tussen de
top van Zinkwit en het Belgische
bedrijf en concludeert dat er sprake
is van een ernstige belangenver-
strengeling ten nadele van de aan-
deelhouders. Ook op andere punten
vindt de VEB de gegeven informa-
tie onvoldoende.
Vieille Montagne bracht eerder dit
jaar een bod uit van f4lOO per ge-
woon aandeel Zinkwit. Op het bod
was direct al veel kritiek. Een groep
aandeelhouders, vertegenwoordigd
door het Belgische makelaarskan-
toor De Martelaeren, boden hun
stukken niet aan. Desondanks deed
Vieille Montagne het bod gestand.
Het bedrijf bezi nu een belang van
92 procent in Zinkwit.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-12-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.500-/25.000-,
vorige ’ 24.230-/24.730 ; bewerkt ver-
koop ’ 26.600, vorige ’ 26.330 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 285/ 355 vorige

’ 285/ 355; bewerkt verkoop ’ 400 la-
ten, vorige ’ 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1,45 1,57
belg.frank (100) 5,20 5,50
canad.dollar 1,59 1,70
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 2,94 3,19
franse frank (100) 31,50 34,25
griekse dr. (100) 1,09 1,29
ierse pond 2,84 3,04
ital.lire (10.000) 14,00 15,70
jap.yen (10.000) 129,00 J35.00
joeg.dinar (100) 0,0000 0.0020
noorse kroon (100) 27,50 30,00
oost.schill. (100) 15,72 16,27
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,50 31,75
zwits.fr. (100) 121.00 125.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,91425-1,91675
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,5060-1,5160
belg.frank 5,3665-5,3715
canad.dollar ■ 1,65075-1,65325
deense kroon 28,955-29,005
duitse mark -112,920-112,970
engelse pond ' 3,0735-3,0785 'franse frank . 33,000-33,050
griekse dr. 1,1660-1,2660
hongk.dollar 24,4050-24,6550
ierse pond 2,9660-2,9760
ital.lire 15,015-15,065
jap.yen (10.000) 133,44-133,54
nwzeel.dollar 1,1320-1,1420
noorse kroon 28,985-29,035
oostenr.sch. 16,0470-16,0570
saudi ar.ryal (100) 50,9750-51,2250
spaanse pes. (100) 1,7380-1,7480
surin.gulden 1,0530-1,0930
zweedse kr. (100) 30.735-30,785
zwits.frank (100) 123,705-123,755
e.e.u. 2.2705-2,2755

RAI: Overheid
schat groei
auto’stehoog

AMSTERDAM - De overheid schat
de groei van het Nederlandse wa-
genpark te hoog. Dit heeft de Ne-
derlandse Vereniging ' Rijwiel- en
Auto-Industrie' (RAI) gisteren mee-
gedeeld naar aanleiding van een
eigen onderzoek naar het mogelijk
aantal auto's in het jaar 2010.
Uit de studie, die is uitgevoerd door
het Nederlands Centrum voor on-
derzoek (NEA) in Den Haag, blijkt
volgens de RAI dat er over twintig
jaar in Nederland geen acht miljoen
maar 6,5 tot 7 miljoen auto's rondrij-
den.
Als gevolg van deze cijfers vindt de
RAI dat de financiële maatregelen
tegen automobilisten achterwege
kunnen blijven.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 201,30 202,80
id excl.kon.olie 196,40 197,10
internationals 204,60 206,90
lokale ondernem. 199,30 199,80
id financieel , 152,30 152,30
id niet-financ. ' 246,20 247,20

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 262,40 264,30
id excl.kon.olie 244,20 245,00
internationals 276,30 279,40
lokale ondernem. 246,60 247,20
id financieel 198,50 198,40
id niet-financ. 294,20 295,50
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 185,00 185,80
internation 194,20 196,00
lokaal 183,50 184,10
fin.instell 161,10 160,90
alg. banken 146,20 146,60
verzekering 175,30 174,60
niet-financ 190,80 191,70
industrie 182,70 183,60
transp/opsl 222,70 223,90

" De koersen op de effectenbeurs
van Frankfurt zijn dit jaar, gemeten
aan de DAK-index, met 33,6 procent
gestegen. Het huidigekoerspeil ligt
41 procent boven het op 23 februari
geregistreerde dieptepunt voor
1989.De Westduitse aandelen profi-
teerden aan het eind van het jaar
sterk van de ontwikkelingen in
Oost-Europa.
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Telefooncellen in de rij

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM '
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Chesterfields exclusief
geïmporteerd uit Engeland, taxfree

buying possible
Piet van Heugtentapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
' Alleen zaterdags geopend van 10.00

tot 16.00u. ol na telefonische
afspraak.

Hoensbroek. Kouvenderstraat 136.
Telefoon 045-222947.

Exclusief voor Limburg.

" In Groot-Brittannië worden de oude rode telefooncellen langzaam maar zeker vervan-
gen door nieuwe modellen. De kunstenaar David Mach uitKingston heeft van 12 oude tele-
fooncellen een kunstwerk gemaakt dat zijn woonplaats opfleurt. Er zijn echter nogal wat
mensen die, zo blijkt uit hun reacties, het kunstwerk maar geldverspilling vinden.
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\\ml I ciTTADn Kerkstraat stad 1 Offermans Assurantiën illi ê f ff.Wil MIIAHU Tei. 04490-15259 Geleen b.v. mMWM 1/iT^ J .__! H ■ M *.I^ T_P F _X \_/i_/_t»_X_^ I'".W^al nricru Rijksweg-Zuid 193 M\\W Mw MyWMwÊkMWMWMMMI ■■ mJf^0 ✓V>Tr*r^VV ■".\\\ GELfcfcN Tel. 04490-55052 Adviseurs voor particulieren, MMImW KZEJIJTn^JTm RH 2___ I", \ \ bedrijven en instellingen _^^ ___"HI __r H"V\ le_kW rnccu nrurniiaa Groenstraat 10A + B m-\*VMiKHïïaVflm< iWcifif _.., . _ ___■<______
(ï> iklm. UCLCCN-CENTRUM Tel. 04490-50480 miWt^LW^WaTzzm Ri|taweg-Noord 21,6114 JA Susteren, tel. 04499-3150 AYMIW
~a Mi m Wij wensen onze cliënten een voorspoedig Rijksweg Zuid 170A, 6161 BV Geleen. ÉMNÉMaW Wenst gasten en clientèle een ' m¥ EmmWgMdL.B^^ fln /-|_a/l («VaVlVr 'd ■ U4'»yU"itUDDD ____L*^M » ÈmmW mmmWmmW

fl __f__S^ 1 jgeopen jaar en wensen u een gelukkig official dKS Si dealer ff 41)Wieiß^ jaar en wensen hen een gelukkig en 7 ~ „„_. y y Uhr-IUAL J.W UEHLCn I ___PtWlwin I en voorspoedig 1990. I nM

T AUTOBEDRIJF ■ wenst m en </? hm-ch HIgp ~ w.kees J^sk marinus krijntjes *"««
mfjfjT-® «n^ Iyl L beëdigd makelaar & taxateur o.g. «/VMLWÉImW' ""

Schinnen. Tel. 04493-1721 *■*MWmtumkn^^mm. ||| SaW KumiTienaedeStraat 72, 6165 BK Geleen. Tel. 04490-51544 Mgr. Vranckenstr. 20. Tel. 04490/6046, 6131 AD Sittard _öSZ)''')^yß
B|^| Xp H Wij danken u voor het ons bedrijf gestelde I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ff fIË I

ff Wij iüensen Onze clientèle vertrouwen in het jaar 1989 en wensen u MM \A/ii \A/üllCün Hn7Q m 3l wRjM
»^^ een voorSp oe(Hq iggg in alle opzichten een voorspoedig nieuwjaar. WIJ Wol IOCI I UIIZU % '^yHto Q^-^rn. ssssr-*—-■ P^gSß^l clientèlie e7990

JEAN BAGGEN &zn k^jlwl lil Exclusieve keukens en tegels I^EH
0 ffl Tff Burg. Lemmensstraat 8, Geleen, Heistraat 30,6129 pk Urmond KdtfM^fe_T*C^H tel. 04490-33536 ■» ■]

ffl M tel. 04490-43702 Telefoon 04490-32553 I■■^^■H|HilÉiiiÉM_i_______H____BLlLv m II ■
ma^^^m^WiMm. Kr^3 C laJf Jt—a IVI I Cck ln hrt nioatc Jaer staon wij vol anthouaiaaiE voer U kl» T . () Cr-fT^i /Ï^Ol (^0? _^aff Iw b |^^ f__É^_S I rWrkill M «itT«idjuini__i^pimSd_, __i« Bx___H.. si Aan al onze klanten wLm\ / // Lè^i /C^im aWWmm

II IM A..4.^u^.«J.::« MI7CT LWw Kl cc','lA Jfl het genoten J^■_&_«. 1 I L Is^yM: ___. ■■, lil Autobedrijf NIZtl DV I? \ -^H venrauwenimgsg. <^§WS; U_^^>%yg ffl 111SJKffßffff Industriestraat 14, Sittard. Tel. 04490-11051 ■. " JT ° \J^ Wij wensen u een Iml _lTWJ MREXAULT II '*£% ..^i zal'9,99° Jongen Recreatie VO
Him m. "^'^d^' «-. II CRUT7FN AUTO'S Dr-Nolenslaan 105"l/mm mV^^WWr^^^^PWM It eT" or^ :i: vÊ ■ *^cri ***W ■\/ O 6136GLsittard m\|
KÈ mmkm^mmamiM^èémLl^iSmm » jg_ wuw lugafjltirfai.ii dealer ~, ._, Ll\|

/Jfm Wij wensen onze clientèle " |I'>>J^ jjj^ «_■ l^^liüCCéai^ IV// ivense/j onze klanten, vrienden en li|l^f^V :" ""'"^'^'^ fa^^taaa^^aÉ&J ~ , ltoltM
, ,„ ~, , ,: ~„

, . b6kenden V°°rSPOedi9 1"°

■kv^P^ kk -— Wilt u eens exclusief «tenten a/ onze c//ënten voor het door hen in Wij danken al onze relaties f 9Ë9m^ échl Indonesisch eten ons gestelde vertrouwen, wensen hen een goede en klanten voor het senoten %S^Ml\^j^ tZT^ e,en) jaarwisseling en een voorspoedig 1990 vertrouwen in 1989 en <§>:'^2L#|Jf/M %JEÜ^^3w!v Restaurant wensen u een gelukkig nieuwjaar. jaS^ I
ff^fc/® Sumatra A ®-__2fcf«
laC KaV * . .o« o. «„„"oo." rAn MESTRECYCLING _^_^^^llMABBa^JI^ Arnoldenstraat 29, Stem. 04490-33190 V_ U J AWm^mmmXÊjfl^^H^lß^^a^aV ___^ f^___H H/7^|Ll ■ Echt Indonesisch eten moet u geproefd hebben TAx^^^ JM** I*ln^^LTl MMa ËmM

ff Saté op houtskool geroosterd _H_P_ ■ B■n ilATm^W^M (minnaar saté-Trofee Pasar Maiam Den Haag 1989) Panorama weg 23, 6155 LZ Puth-Schinnen. Tel. 04493-2083 lafflll?l^lrWÉ % MMrWm
-omar, I I_J| i/l/;; M/poopn jPrlpmpn Wij danken u voor het genoten | ffkll JM
MwtwWÊ wuiiövii icuciccii Wij Wensen U een vertrouwen in 1989 en wensen u .^■■■■■■■■.^.^.^.^.^.^M |V|U|&mJ PreW9e feestdagen en voorspoedig en een voorspoedl9 en 9elukk,g 1990

r*---*-."*-,— \\R|".WWv een voorspoedig 1990 gezond 1990 Mia, Leo, Nicole, Andries vertrouwen. :\';/1 _^T en hun medewerkers Verder wensen wij « en de uwen een \vJ
' n H. van Dooren W#, hotel-cafe-restaurant

'"-"",,*,,*Mft |^'//iff lg] Hl COUIfIANS GELEEN BV V _> Technisch Buro Nieuwstadt lil
mÉ Kantoormeubelen fl p I JF^zuutiaz^ Markt 18 Totaal-installateur lij
Ir ,<§> Handelsstraat 23 m Ml iaifeÏÏSnZcisoï fffWH«ÏM« 6118 BC Nieuwstadt _ Centrale verwarming N1| /^r^ S,ttard \i^^ VTIV ® 04490-56222 JYoGGII Tel. 04498-53802 - Sanitaihnstallat.es ®N 1ll'aTm Tel. 04490-14867 W^a^^ xj^/ - Electrotechniek \[LM-ff^ Kerkstraat 2 - Roggel - Kunststof en alu-projecten m"^m':M

M B HS, Rijksweg-Zd. 90-100. Tel. 04490-15200 SmYm ■^^T
ff &® rUf das op en top service /iNi ■Js ®(è 1l«l^^si^#^/"" ook weer in 1990 \r

Wij wensen onze clientèle een voorspoedig 1990 toe! ___»^^___m2rï...i^*^^ ©"*"..



Hv^jJ __»"""""""- _________________ __«_________■ L^__f____________ J___^^_PFTP73f^______. """""V^\ ,^aW .afttfL^Lh .^-aa_^. ■II l|^ _■_■!!_,^*^^^^^^^^| ___________ ✓"— ____^^^^___i _____________Pp^^^^^k^H __________& _____J__B______________L TA) a^a^a^aV MMW^^ mWmma. /Cy«"«, ____________P^^^__fep^__. __________ ■HT^fcfc _______________ ___________ Bffx.

w&ir weer tot uw dienst
iCJtf&s* CASINO LANDGRAAF WENST U VEEL GELUK IN 1990!! I fjft
Hi ® _W/r f\(\ -"~"""__-_k_l_i flHla^att < -^-> i in i.ii \ P M_^l__ AClM**iJl fS\ !■■

Wi^^Rw\ P%^W^^»» MJ&I'»* ""^ . "-"" H 3 jr^»» J*w I ■'- I N / ______K__L fl Hf ■■■■ mmMm I IMmW^B* ** jP*ffCffJT^^ _--"" ■■?'s" _, \AWmmWmmmWmmWml—'~^s W\\\aJ jËÊk HO—J >* lPl_Mi.______ mmWII "

l Hw^ ff "":a%>wi.. "" ' %| '.-■-.saasas mmTM mMmWM

H I fff Wij danken U VOOr het -<4"'« al onze relaties onze hartelijke dank voor het vertrouwen dat wij van hen «F I ~111 ffh eenoten vertrouwen in 1989 mochten ontvangen in het afgelopen jaar. Wij hopen u ook in 1990 met onze service _P^l —' ___! I m II ■Iff mtWWM ° i " i ten dienst?le staan. m m —**-*-*** AMk I I
ff^w*»^ m en wensen al onze clientèle, Fmfm^MWmWmWmWmF] ml/fPfc M vrienden, kennissen en /_____KPfs [^^t I0fl?l kJM ff Wrm\^UUffSfel relaties een gezond en OFFICIAL WggZEP* DEALER ll> i* efllllllirff ff ft
ifVI gelukkig 1990. Hamstraat 211 |Vfw

|flß^L# r% n 1f Kerkrade VNUInr® Aayin, Jos Kopman b.v. 04455 ®>S<lfl [^'"fff fIJ dankt u voor het genoten vertrouwen.| %P*® Kerkrlde Dom Mijnstr 25. Te1.045-452424 Wethouder Sangersstraat 7, Beek. Tel. 04490-75353. a/ oze c/zentè/e, öm/7/e e/1 r^^kmti^
mÉW'.iL „ _ - . H",.„„mtt*„ Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030. bekenden in alle opzichten (*K!^\VmHfK&rL?^ dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken. een gezond en een gelukkig nieuwjaar _4£^'-->\Wll

I J wensen onze c//en,é/e r^^ 0ËvNES_E__MENTENy4 I Wi^n^ Wij wensen onze clientèle f Sj|ff■JS-^ een voorspoedig 1990 è i^lV_.. (f een gelukkig 1990 ~»voorspoedlg 1990. \^f■Ml b§ I B MiMeuwèende|
AANNEMERSBEDRIJF I j= j= 1 |h/7

B\\^ 4^^ Keukencentrum 3§ ... ■ Lan"! """«""" I _^^ __L____£l W hWw* \'\ _c^___E^^^E^ff~..____hE=_k ~~ **___! |^^^^V - ■ / / "lf^ toMavre»! U^'hellebrekers N _D||#CPIU __w Ep_^« 4__i _^ï_lI|\ 1 LI J Wijnen by |flKS_l____LN f^ r^llJ fl f/teflllmff itai^«"—K
Tl nj,. /l/Ilonn

WH danken onze clientèle voor het vertrouwen in het Edisonstraat 9, K Kerkrade-West Kerkrade-Centrum f*f ■#■11^^fl ffl Tff Markt ii afgelopen jaar en wensen onze relaties, vrienden Landgraaf ___B Akerstraat 47 Niersprinkstraat 9 « «f II■ ffl ff Simpelveld en kennissen een gezond en gelukkig 1990. Tel. 045-316222 ||^afTel. 045-413324 Tel. 045-452893 W II %

|r |^ Wij wensen al onze afnemers, benevens VOLVO wensen onze klanten, _J?s^^\ Wii rlankpn■ lim familie en bekenden een in aiie opzichten VOI VD vrienden en bekenden een __P__.^rmI llil zalig en voorspoedig VOLVO wü danken u «oor het voorspoedig 1990 ,J?t^> voorhet # fff 1B^. I \M■ nieuwjaar VOI VD genoten vertrouwen in jn» m ff\\ |A^\| genoten fk ||IHErff \v \il*__/ \/ni \/A 1989 en wensen u een I'illV let vUUVvU vertrouwen in |\| |__^
Pf|# f Y^KZaV/ VULVU voorspoedig 1990. VHf*^*«f k* < | WM KPj/ Venetmnminds JfH| n ■FJJ-jPJ-IJJ-M iJeilfeveilS baby-kindermode hetafgelopen \\ï»fljyy *^T \| / l^3H H Sfil i] =1 van 0-12 jaar jaar en XÜ^®l//Jff iCerkrade Vfc^" a m6TOOéuT WINKELCENTRUM wensen u een
|//Jf L mnjfévéhi „OP DE KAMP" gelukkigen \\\\| /ff maTer2enCOns,ructies E Pffj |JI [pjl Ada Mar' jnen'Raadhuis P|ein 7 voorspoedig fl\ \li/[i^^e^^^ Kipstraat 30-32 rolluiken in aluminium, R IT^^^^^^ PanneSlagerStraat 15. Tel 045^16171 1990 InVl

[P|# LOTUS ■■■■■ vThet vertrouwen
0000

l# Aè ï*xJi& PraÓffTl Hardhout afgelopen^r"^" AUTOBEDRIJF
ÊT,\ i*& HO ?S| Een voorspoedig en gezond 1990. KLANKSTAD B.V. S^fc
■ Vkm® H^l'/l^fF^MiyifflljfKlTll !^5 **** Kunststof assurantiën Kaalheidersteenweg 185 _ ..'f ''m\\mmt ■ tf^'l^'^JtT^iiÉliaßi /Jk & makelaardij o.g. Kerkrade-West ___P^»LI«l\| Vm««MKrt* DEAGAtóbTo4t«OT6 ! SR/ SSSSSSÏ" Te,. 04-,4.391e fJtalL■Vlii I kennissen en relaties een gelukkig nieuwjaar. mm

_
jémr taxaties ff ffti ËMmWiIj »^sL^^ ff n^.^_..,,_.__ . --._^^_

ivijJ4nke«rlkntkh,/jmilii-, wenst zijn clientèle, relaties, I M SffffVlMl^ ff m^^TÏ2____ï erh-nétn e» kt-nnissen mor het DAIff _ „.,.._,..„ i i. ■ / ’mloWff uygSyJii^ffiiiSßH l7ZiTTH'c^Sit^ QlMfllfQ europaweg-zuid2l4 aeiukkio 1990 m Jfek■ __T^aV4T — —-—* "- '■ 31aT»lUarm3 __u.i kw iirapü n uinRMS geiußKig iyyv. m _^^^S^^1 I «f Lel op onze specialiteiten-maand JANUARI
a_pa— wiim 6381 KW ÜBACH 0. WORMS 1Jlf 1

UR/ff Wij wensen u a—H.M—»»-.....-»»............».».....! |k||^
WwfM allen een prettige '$*êr WiJ wensen al °nze afnemers, benevens, familie en m mISWil jaarwisselingen N.8.D.-dansschool I zauo aïdvwnsro^|o^£hAAR | Vl *7/_# eengelukkig &fixif »f /^^^T'gyfH/^* . .f -*- WHf Kerkrade: Nieuwstraat 140 IMfflT T_a^^Aj______fcifll lIU
fff ® Heerlen: Morenhoek 2 HEERLERBAAN 229 HEERLEN 416900

_ lilI\ f^-m. s- HEERLERBAAN 195 ®x fff Iill-^^k je nU aan V°°r nieuwe CUrSUSSen IMMHeeB »ek»eaeeeiBa _H __B __BMMMi HMWiHHBMHHHHMiJ _^ZJ^\ [ff J

Vw BWfc^^-fv danken u voor net genoten vertrouwen in het afgelopen TmrMrFl\jy>Sa^BHEmV Vaar en mensen l/ een voorspoedig 1990 toe. y£sm ï^^^ËM
j£3Sl\ l ,/5Ékm^f/%*9 Jff ■I j^ (PjABOB.V- ) ( D^^SEAU>fBV. J i/\ \W W^S»f£SUi\^ /HM_3m1 : >«-JL^<^fe7 """ DIABOB.V. BOUWMACHINES DAMOISEAUX ... «^ /i ■ Bi^^ QfiPStAi

1), a ff> Offffci-^fleW «flßf // BOORT EN ZAAGT MEER OAN U DENKT!!! VERKOOPT EN VERHUURT MEER DAN U DENKT!!! . \ ;'^ »fe^f M -^ - \maTi fl ffK^^ _^^ P̂.. (0>)
» V^TolirW Telefoono4s-414151 Telefoono4s-411930 _2->J^ ZJgF 0 1 P\#X^^^^^^T. "" '^ %y# Industrieterrein De Beitel 108, 6422 PB Heerlen \m^^^i^mm\^mmmmm^^\ ___f ®"'"-.
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Opruiming van
grote en kleine restanten

Wand- en
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Wegens verhuizing kortingen van

20, 30 en 40%
Kelderplavuizen

21,5x21,5 cm voor

’ 1 3}— p.m 2
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Jebent een mnd als je metvuurwerk stunt sm

(

4

De Postbankvindt datu \devoordeligste hypotheek vendient.l
Een huis is waarschijnlijk de grootste

* j- " __~_-..j j ë WLMC rente, maar die is volledig aftrekbaar van de I
aanschaf die u ooit zult doen. Het is dus de bel t' [
kunst om dat huis zo voordelig mogelijk te _^==te^ w~t ,«, 1. * " , , ff , r,stéÊiïWfvÊn^^ resultaat is verbluffend. De netto 11
maken. Nu. Maar ook over een aantal jaren. MËK^^ WOOnlaSt 1S al Snd la^er dan bijvoorbeeld bij 1

Dat maakt het belangrijk te zoeken AxPlMl * een annuïteitenhypotheek. Over de hele ?
naar een hypotheek die zo voordelig moge- >P^MMU r . looptijd kan het voordeel oplopen tot ,ie„-
ïijk is. En blijft. .._&! <s^i^t s'Ji^^Êm a " -i

*-iiïlttrlft^ dmzenden guldens. .
De PostbankSpaarhypotheek is zon -^^PflßKex Fr " , t „ |7 r^^^P^^SSrHiiiiliiH: hr 1S n°S veel meer vertellen over de I

hypotheek. Dat zit zo. Bij de spaarhypotheek ;;i!ii^^»i^^^^fe^^ dlßPl*^ p^u^u^ h .. , . - ,
: -== tvS*^ilö PostbankSpaarhypotheek, bijvoorbeeld dat

leent u een bedrag, maar: u lost nietaf. Wm m ." . .. , . ,6
;=Ê_lP§ de gunstige voorwaarden die normaal zijn bij

U spaart daarentegen. Met maande- iii^d^^^^^^^^^^^^^^^^RHHl.^^^^" Pn^onU tk i ik- u _»:——iKts^llll^^ rostbankhypotheken ook hier gelden. <a
lijkse bedragen bouwt u een spaartegoed op, llfll TA<■ . . ,D _. . <_. , . ~ .'--iü=-=WlllW In de folder PostbankSpaarhypotheek' J
waarover u bovendien iedere maand een Ao#e lllllffll^^^^R I^S^^^^^^Éfcl Bl ---" worden alle as eet "'h "d h
spaarrente rijgt. ■mjl.lllllilßj.ÉJ^^ Bel voor die folder gratis 06 - 0400. P

voor eig. ant u rijgt Mi||nm;;j|[||ffjSS^^^^^^^^»" W§fÊÊoï Heek u concrete koopplannen? Praat i
rente op rente (dat bouwt lekker snel op) en :"fn"-HHH!!!!!ff||i^.|^S^^^mflHHW^^::" j.„ _ . ~ , r. , , , , ,v' " ?====nH:%"jß^^^^flß||p!;1- dan eens met een van de Postbankhypotheek- j
die rente is belastingvrij (dat scheelt nogal). ""HM'iHllHinilnl^^j^pl"'"'" .■ , ,*" J v s ' te!'"U!,w"' adviseurs op de grotere postkantoren.

Met dit spaartegoed plus alle rente lost u tv t u j , ." Ir F Die kunnen u het voordeel direct met f
aan het einde van de looptijd uw hypotheek A~ «. , ~r ._. ~. ]|F J 7K de computer voorrekenen. Of informeer bij |ineens af ~>',' Aiuw makelaar of uw

Over het hypotheekbedrag betaalt u Met CCt\ Postbankhypotheek WOOII jebeter.verzekeringsadviseur POSTBANK f
J

!
Reduziert!

Hochwertige Markenwasche in großer Auswahl

und Jersey-Qualitaten 35/40 K il bpC j^É^. in aktuellen Streifendessins /\/\

r*\ /"> aW^^fc B^F^^^Hflß^^B|?r^^V____'i'»''»' iiVi^l^T?->^__S^^'^l^^''*'.^yj'i_s*C_* ' _J^a_____T_B_^___ Hf SS * a^a^a^M a^a^ee_a__i y^^W aU I

Druckbettwascheloo%Baumwolle ESRSWI^ Kassetten-Stegbetten in ÜbergröGe
in frechen Dessins AA Orig. 3/4 Daune
Bettbezug 135/200 /U . 30% Daune, 70% Federn AAAnur noch DM fc*»M Angora-Kniewarmer Angora-Wasche 155/200-155/220 V vd 'Kissenbezug 80x80 DMI3.- in Farbe haut II ■ Herren-Hose lang f\f\ nur noch DM Cm£m\) t. . nur noch DM Iw I in wei 6 oder haut -f \| '
iriOQ^n WW*^^> stark reduziert. nur noch DM o\7ii" Einzieh-Decken superweich __| A/\J±l*OCs£c*3 071^'

a . k "■
Bezugloo%Baumwolle 1 JUBettwasche-Einzelteile und Garnituren Angora Leibwarmer Hemd passend OQ 135/200 nur noch DM I L^l

in hochwertigen Qualitaten und Konfektionen oder FuGwarmer _f\ mitl/2Armel nur noch DM 'zu Spitzenpreisen in wei G oder haut \/m OC passendes Kissen Arx ftn I| 1 nur noch DM ILj mit 1/1 Armel nur noch DM OO," 80/80 DM 49,

WOHIN WOHIN...ZU-ai«fWl
Aachen - Großkölnstraße am Markt Parkpiatz direkt am Hause r\jnQuw I

Zaterdag 30 december 1989 " 12



Erlfljr Ook m 1990 WM2I |K weertotuwdienst MJyjP

11 wenden, «J^ 1 F^ ■] H I fl]^er^W\^flflflflflfli D/re/cf/e en personeel ÊÜ
m\ en een _______________L j Vp 1, \ ,^^y^B mensen hun clientèle een UIL
■l^W gezond en gelukkig 1990 gezond en JtlJ'-

S ____fe__________fl_______H " _____r |_flv NË/■ flVfl TmèLm

II Tl Jf^-"""■"l""1" 1/1/// mensen onze clientèle een W^iï^^Ê m \If Q | rutters & smlts voorspoedig en gelukkig 1990 j «~r .1 f I i-j _j fl[= s j i\_ll 1

WBW-TaW De Beitel 76, Heerlen 011 _■! J» \wfWj MB '^
j^u^^^^^^ fl^*ULlflI mtmWn

Te> °45"426633 Wij danken al onze clientèle fll
ILJf^flT Mii^ÈAjjAÈ^JjlïlAj^J^^ voor het genoten vertrou- ®'^*^m_|

H wen in het afgelopen jaar "A"' _s_r■r^f.l<§) wenst zijn clientèle een mm^gg^^^^^^M^gMuts_■_■iflflßMfttiefli en wensen een ieder een ge. (§J*^^m■/jj^l'c^ voorspoedig 1990. Op de gehele najaarskollektie 30-40-50% en meer korting *ond en gelukkig 1990. _ '̂^^iIV
lliil E 1 —^ fi i l'HHJld'ld'l-lil'MTlrl BÉÊm^m|VÏP^ _# Een prettig uiteinde en een ■_■■■___■■_■___■ I s^~~*\\ —^—— fluMni^l.li.l'l'i.Mi.ll 1 MWfim

gelukkig nieuwjaar wenst u MT pP*~"" ""^SaT Dan naar

l\\fl /^\ JOS bekende I flli^MliE HB^WBI Jl a . 1 - If///|\\ //\ veldhuizen ■"■— I iliiiill Sportpaleis Jy/-*
V lalm L/ N voor fl samen met u f I tüLJ „. . - . Wmïl Q>Haa MS m < fl fl I afIMMMMWLi Direktie en personeel wensen M f£Ê *>llbl\ 1 ziekenfonds-fl het beste M WIJ/mmSmÊM Ë MmMko

f5le\l leden op voor ogen M MMQO__l u een voorspoedig fl M liflfc
lil II vl Smedenstraat 6, 6461 GA Kerkrade, recept de m|||j|||^| en sportief 1990 Iflll^^

I É De beste wensen en een goedI H r^^Mkw / jI ml^ zicht (met een kwaliteitsbril vani II i fl^a^fl^
WmWmfmW I 1 QQO flfla^^e_>^Q I R?w ___!_P__l a^l Voor inlichtingen: dhr. Latten |V| Ai

W MaW De eerste 2 weken van januari mm^^^^Ê lil ENDRIKS Wl^
Wnw worden de uitlopende modellen! I JJJpoRTPALEIS ®
W IM 1989 tegen sterk gereduceerde! "
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Za. 21.45 Seth Gaaikema
Zo. 18.45 Mart Smeets

20.10 WimT Schippers
20.37 Theo enThea
22.04 Margreet Dolman
22.20 Freek deJonge
22.28 Youpvan'tHek
22.52 Laurel enHardy
23.10 Tommy Cooper
23.55 Ds. Gremdaat

Ma. 23.10 WimKan (H)

Hf - È§|=^.^B
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Droge humor, jongens,vooraldroge humor.
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(Huis)dieren

Dierenpension Bodden
Brveert voor de Kerst- en Nieuwjaarsdagen een
ftrmde kennel voor Uw hond of kat. Geen last van
vuurwerk! Kom eens kijken, Sleperweg 30,
Beatrixhaven Maastricht. Tel. 043-633955.

Gehoorzaamheidscursus
[ kinologenclub Limburg start op 29 jan. (i.p.v. mrt.)
net een gehoorzaamheidscurcus voor alle honden.
6 mnd. in overdekte manege 0.1.v. gedipl. instruct.
]fo. en aanmelden: I. Kuiper, tel. 045-740995.
INTRIMSALON
ihagen, Grasbroe-

-42, Heerlen. Tel.
$260.
Drzaamheids-
IS voor honden voor
(rs en gevorderden
> maandag 8 januari
"00 uur in manege
irt te Bocholtz. Inl. G.
en, 045-229030 en
ntjens, 045-242961.
p COLLIEPUPS met
ontwormd en geënt,

ker sable. Valkenbur-
fi 25, Wijlre.
frachtige GROENEN-
;R Pups met stam-
ouders beide uit-

je! tel. 045-312189.

P zeer mooie Golden
EVER pups met
Kennelvader Floyd v.
jsehoef. 04977-6451.
BOBTAIL pups, ing.

x. en parvo. Tel. 040-

-' DWERGPOEDELS
Oort, in div. kleuren,
[50-16590.
tien klein zwart-bruin

HONDJE, teefje,
etln 50, Munsterge-
J4490-20321.
' wkn. oude yorkshire
lers ’ 500,- p.st.
jefje 2jr. 04498-55018
to van part. BERNER-
ÈN pups, met stam-
Tel. 04958-3739.

Te k. nest LABRADORS en
nest Cocker-Spaniels. Tel.
04743-2303.
Te k. NEWFOUNDLANDER
pups, zwart, met stamb.,
H.D. gar. Tel. 04750-22860.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZERS peper en zout met
stamboom. 04930-16516
Te k. West Highland white
TERRIËRTJES met stamb.,
ingeënt, ontw. 04920-50323
RASHONDJES puppies van
Labradors, Heidewachtels,
Golden-Retrievers, Duitse
Staanden, Mechelse Herder
blauwe- en witte Keesjes,
Pekineesjes en leuke bas-
taardhondjes. Ook alle hon-
denartikelen. Lochterweg 8,
Budel-Schoot (bij Weert).
Tel. 04958-1851. 31 de-
cember, 1 en 2 januari ge-
sloten.
Zwarte KONINGSPOEDEL
gratis af te halen. Goede af-
stamming. Te bevr. Ring-
weg 15 Gulpen 04450-2223
VERMIST v.a 27-12 ca.
14.00 uur gekastr. kater met
witte pootjes en wit befje.
Dobbelsteynstr. 18 Heerlen.
Te koop DOBERMAN 6
mnd. oud, ’400,-. Tel.
04492-5301.

In/om de tuin
BOOMSNOEIER ook be-
kend met tuinwerk, kan nog
werk aannemen. Inl. tel.
045-413181

h .
Opleidingen

*— in i i in

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

'an F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.
Wij starten half januari in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

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

Jok 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Jnthoudnummer: 04493-4343
f auto-en motorrij-
f Wischmann en Zn,
aweg-Zuid 340,
I over Worms. Tel.
J1721. Voor alle rijbe-

tA.B.C.D.E. Chauf-
leiding goed. vervoer
vervoer, bederfelijk
gevaarlijke stoffen,
utolessen Mercedes
Daf 2800 SpaceCap
cursus chauffeurs-

Ing goederenvervoer
t- '90. Start cursus ge-
pe stoffen 07-jan. '90.

[VERKOPEN? Adver-
fia: 045-719966.

BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren
docent. 045-317161.
Problemen met WISKUNDE
of economie op school?
04242-88402.
Deskundig onderzoek en
begeleiding bij leer- en ge-
dragsproblemen. PEDAGO-
GISCH adviesbureau
Tummers. Tel. 045-272677.
Scholing naar de ZIEL, geeft
in Maastricht basiscurssus 1
over de ziel en karma in de
dagelijkse praktijk op 13-1
en 27-1. Info. en opgave tel.
04164-2392.

;S__ ! ; : —Huwelijk/Kennismaking
"man 23 jjr. zkt. ken-ik. met sportieve J.JW 20-24 jr. voor rel.
'f- B-3140 L.D. Post-
IQO, 6401 DP Heerlen.
'U een ser. relatie. Bel
045-211948. Huw.rel.Wo "LEVENSGELUK"

Bal voor ALLEENSTAAN-
DEN: zaterdagavond, zon-
dagavond oudejaarsbal,
maandagavond Nieuwjaars-
bal. Café Metropole, aan de
Rijksweg te Beek.

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

Aids infolijn
Bel gratis

06-0.22.22.20
Maand, t/m vrijd.

van 14.00 tot 22.00 uur.
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOMPAS
Postbus 15, Eindhoven.
Op naar "CHALET" ledere
zaterdag en zondag gezelli-
ge dans- en contactavond in
de kelderbar La Chalet.
Toegang plusm. 30 jr. Cha-
let Treebeek, Komeetstr.
25A. Tel. 045-211375.
ALLEENSTAANDEN.
Werkgroep ,'t Guliks Hoes,
Hoek Agricolastraat Opho-
ven 1 Sittard organiseert
Maandag 1 januari een
nieuwjaarsbal. Bewijs ver-
plicht. 04490-47962.
Wie durft! Spont. j. MAN 32
jr. (gesch.) Is na 4 jr. het al-
leen zijn moe, zkt. kerm.
mak. met j. vrouw 25-35 jr.
(kind geen bezw.) voor vas-
te relatie. Brede interesse
(geen uitgaanstype). Ben
i.b.v. vast werk, gr. flat, auto.
Br. lfst. m. foto en/oftel. o.nr.
B-3164 LD., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen

Oud en nieuw in Chalet
"SILVESTERPARTIJ" met
doorlopend eetbuffet en
consumpties naar harte-
wens voor maar ’ 37,50 p.p.
Koop snel uw kaarten op is
op. 1 januari groot nieuw-
jaarsbal met verrassingen.
Chalet Treebeek, Komeet-
str. 25a, tel. 045-211375.
J.man 26 jr. mooie baan en
nog ongeh. Houdt van wan-
delen, fietsen, zeilen, na-
tuur, fotograferen en gezel-
lig uitgaan!! z.k.m. net spor-
tief MEISJE voor een fijne
rel. Alle br. worden eerlijk
beantw. o.nr. B-3139, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Echtp. 40 jr., zkt. ander
spontaan echtp./stel voor
VRIENDSCHAP. Eerlijke
bedoeling. Niv. en discr.
verz. Br.o.nr. B-3163 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP,
Heerlen
Gezocht sport. VROUW tot
45 jr. die goed kan skieën
voor gratis vakantie. Br.met
foto o.e.r. o.nr. B-3149 LD.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. .
Waar is ze? Man, gesch. 39
jr. MBO, 1.75 mtr. zoekt een
lieve VROUW die in 1990
ook een (nieuwe) start wil
maken. Br.o.nr. B-3161,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van

slagen bij het vinden van een partner
* PERSOONLIJKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT* ONTMOETINGSAVONDEN * EVENEMENTEN

* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen meteen van onze 85 consulentes. In uw omgeving-

Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873
Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795

Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056-Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511
Regiokantoor Limburg: 045-753178

Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-101087 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.
Stichting Interßelatie
1990 is... samen gezelliger

Stichting Date brengt u met elkaar in kontakt. Heel snel, als
u wilt. Onze regio-medewerkster vertelt u graag meer over

onze relatiekring van circa 6.000 partnerzoekers (m/v).
(De nieuwe brochure ligt voor u gereed).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer 04750-10554.

Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.
Stichting Date

Niet zonder reden Nederlands grootste relatiebemidd.buro.
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

flflfl^*fl
Partnerkeuze van uitstekend

maatschappelijk niveau
WAAROM iets aan het toeval overlaten? Het grootste deel
van onze ingeschrevenen vindt binnen het jaareen levens-
partner. Meer weten? Bel: 045-726539 (mevr. Luchtman)
of 077-825386 of schrijf naar Pb. 5050, 6401 GB Heerlen.

STICHTING MENS EN RELATIE is erkend RvT.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875.
GOEDKOOP adres voor al
uw cv.-installaties of sani-
tair. Ook voor storingen.
Voor de jaarlijkse onder-
houdsbeurten aan uw ketel

’45,-. Tel. 04490-33932.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbi. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Baby en Kleuter
Te k. aangeb. wit eenvoudig
ledikantje, dekbed en laken-
tjes ’ 30,-; witte commode
’25,-; stevig kinderstoeltje
kleur bruin/beige ’ 65,-;
aankleedkussen, babykleer-
tjes, flessenwarmer etc; au-
tostoeltje Storckenmuhle
met slaapstand ’75,-; I-
pers. lessenaartje ’ 25,-; 2-
pers lessenaartje ’ 50,-. Te
bezichtigen zaterdag na
12.00 u. Tel. 045-750782.

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
a.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoperdan elders

Wilhelminastraat 3A. Open ma. 13.00-18.00 uur dinsdag-
vrijdag van 9.00-18.00 uur zat. v. 10.00-17.00 uur

Tel. 04490-47446.

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

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

Nog enkele
Showkeukens
met 40-60% korting, in

mass. hout etc.
VOSSEN-KEUKENS

Eikenderweg 77 HEERLEN
Tel. 045-717555.

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
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.
Te koop HOEKKEUKEN, z.
g.a.n., tot. lengte 5 mtr, evt.
combinatie, foto aanw. Ken-
nedystr. 33, Hoensbroek.
Te koop TV KAST, klep en
lade ’ 100,- en Spaans ta-
feltje met 2 laden ’ 50,-. Tel.
04490-51785.
Duitse staande KLOK.
Hompertsweg 26, Schaes-
berg^
Te k. STAANDE KLOK, ei-
ken met Westminster uur-
werk. Nw.pr. ’ 2.400,-, vr.
pr. ’ 1.200,-. Tel. 04490-
-10271, na 19.00 u.

Compl. degelijke donker-
eiken ouderw., slpkmr. type
litj. Tel. 045-217592.
Te koop complete BADKA-
MER: wastafel, wc en ligbad
bahama-beige; div. rolluik-
kasten en lamellen, kl. teak
afm. 3.00x1.50m. Tel. 045-
-253001
TAFEL met 6 stoelen en vi-
trinekastje (Chippendale)

’ 3.500,-. 04490-44636.
Te k. eetk. tafeUmet 6 stoe-
len, salontafel rond dikke
glazen plaat, HOEKTAFEL-
TJE, bijzettafeltjes, 3-zits-
bank, t.e.a.b. 045-460706.
Te koop moderne witte
WOONKAMERKAST z.g.a.
n. pr. ’ 650,-. 04454-2084.
Te koop prachtige antieke
SLAAPKAMER, jachtstijl.
Geheel compleet. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-751758.
Prachtig Barok BANKSTEL,
vr.pr. ’1.300,-. Barok sa-
lontafel vr.pr. ’ 350,-, zwaar
massief eiken vitrinekast,
nw.pr. ’ 2.300,- vr.pr.
’1.150,-, massief eiken
buffetkast vr.pr. ’ 1.000,-.
045-725383.

Radio e.d.
Te koop JVC JA-S 11 VER-
STERKER, Mitsubishi DA-F
200 Tuner, Akai AP-100/
100Cdraaitafel, Akai 4000
DS tape-deok met banden,
alles in prima staat. St.
Joannesstraat 28 Kerkrade-
West. Tel. 045-410696.

Zonnebanken/Zonnehemels————i—'
Superbruiner!

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en
snelbruinlampen. AlléénJbij van Erp nu ’ 999,-.

Volledige garantie en service.
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.

Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Computers

Te k. gevr. PC-MONITOR
en printer. Tel. 045-270521.

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

Te k. COMMODORE 128
met datarec, programma's
en div. boeken, vr.pr.

’ 250,-. Tel. 045-721477
PC 100% comp. KT 640 kb
2 disk360 k. 20 mb harddisk
kl.kaart en kl.mon. en printer
en softw. 045-461162

Te k. Schneider COMPU-
TER, 1 jaar oud, met moni-
tor, mcl. spellen. Tel. 045-
-270616.
PC KT 100% comp. 640 kb.
1 drive 360 k. 20 mb hard-
disk mon. monitor en printer
en veel softw. 045-461162.

TV/Vldeo

TV Corner Superaanbieding:
Kleuren TV's met videokanaal vanaf ’ 98,-. Keuze uit meer

dan 100 toestellen. Kruisstr. 52, t.o. Cycle Shop, 200 mtr.
v.a. het Thermen Museum. Dag. geopend van 12.00-18.00

uur. Donderdags koopavond. Tel. 045-740743.
KLEUREN TV grote sorte- 'ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Goede KLEUREN tv's. Zeer
grote sort. va. ’ 125,- mei
gar. Reeds 25 jr. het juiste
adres. TV-Occ. centrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons - van Uden
Grote sortering magnetrons en

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

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

SIEMENS
Bosch, Zanker, AEG, Mieie-
wasmachines, drogers,
koelkasten, vriezers, vaat-
wassers. De laagste prijs.
Jac Köhlen, Rijksweg N 104,
bij ziekenhuis Sittard,
04490-13228 Of 14862.

Te k. Prof. AFWASMACHI-
NE Miele, sterkstroom, pr.
’400,-. Tel. 045-211537
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad.Tel. 045-
-719966.

Kachels/Verwarming

Barbas inbouw-openhaarden
kachels - inzethaarden

Jac Köhlen
Rijksweg N 104 Sittard (bij ziekenhuis)

04490-13228- 14862.
Jubileum ’ 100,- KADO op
alle gas, kolen, houtkachels.
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Buderus,
Intergas, Radson, Nefit,

C.V.-ketels. Scherpe prij-
zen, goede service.

JacKöhlen, Rijksw. N 104,
bij ziekenhuis Sittard.

04490-13228 of 14862.
Te k. aangeb. container
BRANDHOUT (13 m3) gra-
tis thuisbezorgd voor
’250,-. Inl. 045-418989.

Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.
Te k. dubb. plaatradiator 90
x 1.20, 1 kolomradiator 60 x
1.00 sam. ’5O,- tel. 045-
-320534.
Te koop gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
bijzetkachels en gasfornui-
zen. Met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond. E.
Meesters, Brusselsestr. 129
B, Maastricht. 043-210540.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

(Bij de Markt)
IEen vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,: orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.
Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

I PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Muziekliefhebbers opgelet!!!

i.v.m. Eindejaars-opruiming
10 tot 60 % korting!!!

va. ’ 30,- per maand direct eigenaar van oa.
Keyboards, drumstellen, orgels, gitaren, piano's,

accordeons, orkestapparatuuur enz.
Vraag naar onze specialeklantenkaart., Altijd aanbiedingen en occasions. Alles van Flight-Case.

Nergens goedkoper.
Muziekhuis Lyana

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

Te k. Technics KEYBOARD
KN 800 2 mnd oud mcl. ace.
045-324856
Te koop electr. BASGITAAR
met versterker en box

’ 1000,-. Tel. 04490-51785.
Met spoed gevr. TOETSE-
NIST(E) v. 7 mans amat.
form. Rep: Rock en Roll '60-
-top4onu. Inl. 045-327128

KEYBOARD Technic K 500,
nw.pr. ’ 2.900,- vooi

’ 1.500,-, 6 mnd. oud, fact.
aanw., garantie tot 23-06-
-92 event. mr. tegen PC mog
en audio-app. te k. merk
Akai (compleet) t.e.a.b. Tel
045-219615.
Te k. PIANO kruissnaar i.g.
St. Tel. 04490-29644.

Kunst en /uitlek

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.
Geop: dond. vrijd. en zat.
Te k. gr. coll. ant. AARDE-
WERK, De Oliemolen Heer-
len, Tel. 045-717971.
Te koop mooie antieke Bie-
dermeyer EETKAMERTA-
FEL met 4 stoelen. Prijs

’ 2.400,-. Tel. 04490-45737

Te k. 2 strakke MECHELSE
kleerkasten 1 zonder en 1
met leeuwekoppen samen

’ 1.900,-. Tel. 04958-5791.

Foto/R lm
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.. i i

~_.,. . .... . „_. , , ,
Te koop gevraagd

Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/ iMethaalhandel, Kissel 12- <14, Heerlen 045-726392 ,
GOUD, zilv., munt., postz. "etc. Cont. bet., vrijbi. 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

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Te k. gevr. extra grote WAS-
TAFEL. Tel. 045-228527

Braderieën/Markten
SNUFFELMARKT elke zon-
dag in januari Cocarde
Valkenburg Inl. 045-213386

Diversen
■■ ■ : ■ ■* "" '■■■ ■■

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

Draadloze
telefoons v.a. ’ 175,-;

Panasonic telefoonbeant-
woorders ’ 300,-. Bel voor

info. 045-727268.
Te koop draadloze telefoons
va. ’160,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
Gerard Hermans PARAG-
NOST voor toekomst en
problemen. Stoppen met ro-
ken! 073-139065. Uitknip-
pen en bewaren!
Denvin groothandel in
LEDEREN jassen e.d.
Stuntprijzen. Tel. 045-.323859/313199. 'Echte zwarte Russische Ca-
viar. Div. zeer exclusieve
WATERMAN pehnensets.
Gunstige prijzen. 045-
-222054
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
Te koop BREIMACHINE
(Pfaff) enk. mnd. oud, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-273391.
Te k. AQUARIUM 60 I. met I
alle toebeh. Pr. n.o.t.k. Tel.
045-323806. '

SUCCES is geen toeval
maar kan geleerd worden.
Voor gratis brochure schrij-
ven naar: Universa, Henne-
kuilstr. 14,6121 KW Bom.
Te koop AUTOTELEFOON
Storno 940, 7 mnd. oud,
portable uitv. Tel. 045-
-251263.
Eerste jaar HBO-student
bouwkunde te Heerlen
vraagt bijles WISKUNDE. Br
o.nr. B-3165, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Te k. RENFIETS MBK mt 57
(nw.), koopje trop. zeeaqua-
rium compl., afm. 1.30x50x
50cm. elec. kolomrad. olie
gevuld, eiken wieg en kin-
derbed met toebeh. tot plro.
3 jaar. Kinderw. en kinderst.,
div. toebeh. 04490-77368.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116. Heerlen

Tel. 045-721658
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door emile hollman

Londen

" Jan
Bonten...
staren in de
ogen van
John
Lennon...

Foto: DRIES
LINSSEN

„Je mag me gerust tot de Beatle-
fanaten rekenen", zegt Bonten.
„Nog steeds". Vandaar dat een
eventuele komst van Paul McCart-
ney naar Bontens geboortegrond
voor de 'wethouder Pinkpop', zo-
als hij zichzelfgekscherend placht
te noemen, een meer dan bijzonde-
re gebeurtenis zou zijn. De omge-
keerde wereld ook. Want vroeger,
toen Jan een Jantje was, reisde hij
samen met vrouwlief naar Lon-
den. Jawel, naar The Beatles.

gens ben, wil ik ook alles zien en
meemaken. Dan blijft geen deur
voor me gesloten. Mijn vrouw
heeft het daar wel eens moeilijk
mee".

Maar nog voor de première, vele
sterren zouden die bijwonen,
maakten Jan Bonten en zijn
vrouw een avondwandeling door
Soho. Ergens in een straat stond
een taxi te wachten met ronkende
motor. Van het huis aan de andere
kant van het trottoir gingeen deur
open. Bonten kreeg het even te
kwaad. „Kijk eens wie daar is",
stameldehij nog tegen zijnvrouw.
En het volgende moment stond
Jan Bonten te smeken om een
handtekening van niemand min-
der dan de gitaargod Jimi Hen-
driks, die juist een bezoek ge-
bracht had aan een plaatselijke
licjvtekooi.

Het was in '68 dat de Bontens een
weekendje naar Londen gingen.
„John Lennon en Yoko Ono had-
den daar een expositie", legt Bon-
ten in zijn kantoortje uit. „Daar
was geen touw aan vast te knopen,
echt allemaal onzin, maar alsBeat-
le-fan moest je daar naar toe. Ik
herinner me alleen nog dat er in
die ruimte een trap stond. Als je
dieopliep kon je, wanneer je goed
keek, de hele kleine lettertjes op
het plafond lezen. Daar stond:
'You are Here'". Jan Bonten kocht
later een button met dezelfde
tekst, in hetzelfde lettercorps.

Het was in een tijd dat Jan Bonten
vaker in Londen te vinden was.
Hij bezocht concerten van The
Birds, The Move, The Bonzo Dog-
band, het eerste grote concert van
Joe Cocker in The Royal Albert
Hall en Gene Pitney. Bonten pro-
beert zich meer namen te herinne-
ren. Geeft het dan op: „wegge-
vaagd door de tijd".
In het weekend van de Lennon-^x-pos'itie hoorde hij dat enkele da-
gen later de wereldpremière van
de Beatle-tekenfilm Yellow Sub-
marine zou zijn bij het Picadilly
Circus. De terugreis werd omge-
boekt. Bonten maakte zich op.
voor wat komen ging. „Als ik er-

’Toofargone’

Jimi Hendrixs bleek 'too far gone'
om te begrijpen wat Jan Bonten
uit Nieuwenhagen van hem wilde.
Inmiddels was de taxi-chauffeur
kwaad geworden omdat hij zijn
thee dreigde mis te lopen door de
zeurende Hollander. Zo liep Jan
Bonten een handtekening van
Jimi Hendrixs mis. En vergat in
alle opwinding gebruik te maken
van zijn fototoestel dat nota bene
om zijn nek hing.

V kijken kan ook zijn dan-kelijke kanten hebben. Dat
ünaf gisteren vast en zeker
Heilige overtuiging van de

' en mevrouw Moelee uit de
rlense wijk Weiten. Zij heb-door regelmatig hun televi-
>estel af te stemmen op LD-
df nieuwe televisiekrant

het Limburgs Dagblad, een
naar New Vork gewonnen.
was de hoofdprijs van de
ielactie bij gelegenheid van
opening van LD-Ty, een
! beschikbaar gesteld doorbureau Van der Biesen en
TV. Mevrouw van der Bie-
raocht de gelukkige win-rs de tickets voor de reis
handigen. En het echtpaarjeekan nu gaan kijken ofinStates' ook een televisie-
U wordt gemaakt.

eorgië
U.ltureel attaché Najdenov
ieSovjet Unie bezorgde het
kkenkoor Cantus ex Corde
'.uke kerst. Hij liet het koor
dijk de officiële uitnodi-
toekomenvoor een concert-

ban 28 april tot 12 mei 1990
r Georgië. Het 28 man ster-
oor verzorgt in het stam-

I van dè kozakkenmuziek
concerten. Het slotconcert
dt op een speciale accom-

Patie in de hoofdstad Tiblisi
FVen. Het Limburgse gezel-
P-P logeert in het kuuroort
P'ala aan de Zwarte Zee. Als
fleer fungeert het koor
r^dsjaani dat in augustus
P een tegenbezoek brengt.

mlnis
is het vervelend

'pneer de gemeentelijke rei-
"ngsdienst tussen Kerstmis
Nieuwjaar onze welvaarts-

niet ophaalt. Gewoonte-rouw zetten we allemaal op
daarvoor bestemde dagen*e uitpuilende grijze, zakken,
ie stoep. OfV-dat we gewoon
l* vergeten zijn dat ook amb-

wel eens willen uitrus-■ Zeker als je het hele jaar die
**ware krengen in de altijd
£lug rijdende wagen hebt
*'en kieperen. Helaas schij-
-11 een groot aantal burgers in

hun ongenoegen over
één keer niet ophalen op een

ffiale manierkenbaar te wil-„ 'naken. Ze laten de vuilnis-sen gewoon op de stoep
pin! Misschien in de hoop dat
_
reinigingsdienst toch nog

J| extra rit ingelast? Om zich
tyolgens op 2 januari bij de-
Jüe gemeente te beklagen dat. oudejaarsavond dronken
Malen de inhoud van hun
ften over de straat verspreid"ben.

man zijn geweest die in de laatste
groeven van Fm the Walrus zegt:
'dat zouden ze wel willen. (Echt
waar)

sterven. Jan Bonten bleef leven.
Dagen later meldde hij zich weer
bij werkgever Philips. Een wereld
van verschil.

Na zulk sooort ontboezemingen,
zal niemand vreemd opkijken dat
Jan Bonten, in '89, tijdens Pink-
pop, in stilte aan dat weekend
heeft teruggedacht.

„The Beatles riepen een bepaald
gevoel bij me op. Nu nog. Een ze-
kere emotie. In hun beginperiode
sprak de muziek met enorm aan.
Daar moest je het ookvan hebben.
Jewerd niet overvoerd met video-
clips zoals nu. Ik 'luisterde altijd
naar Radio London. The Beatles
zetten aan tot verandering. De
jeugd had indertijdnauwelijks een
positie, nauwelijks rechten. Door
The Beatles kreeg jeeen mogelijk-
heid toegespeeld je te identifice-
ren".

In die tijd voelde Bonten zich met
zijn manie voor The Beatles een
eenling. „Er was geen uitlaatklep.
Je had de Regento-stars die optra-
den in het Streeperkruis, maar dan
had je het ook ver gehad. In Heer-
len begon het net een beetje te rui-
sen. Ik weet nog dat in het Kegel-
paleis The Scorpions optraden.
Maar mijn ervaringen met Jimi
Hendrix kon ik niet kwijt".

Je zou zeggen dat popmuziek in-
middels geaccepteerd is. Maar in
de omgeving waar Jan Bonten
zich tegenwoordig als wethouder
ophoudt, wordt nog steeds
vreemd gereageerd op zijn passie.
„Een wethouder die van popmu-
ziek houdt, wordt wel eens scheef
aangekeken. Men begrijpt niet ik
met de mensen die in die wereld ■rondlopen kan communiceren en
werken. Bij velen is het pas goed
als het om klassieke muziek gaat.
Maarook van laTraviata kan ik in-
tens genieten. Daarna heb ik dan
ookeen tyd lang Radio 4 in deauto
opstaan. Maar dat is snel weer
over." Bonten houdt het liever bij
zyn complete Beatle-verzameling.

Een maand geleden kwam het er
dan toch van. Als de berg niet tot
Mohammed wil komen, dan moet
Mohammed naar de berg gaan.
Dus bezocht Bonten de Rotter-
damse Ahoyhal waar McCartney
concerteerde.

„Toch zou het geweldig geweest
zijn", denkt Jan Bonten terug. "„Een Beatle in Landgraaf. In onze
gemeente. En ik als 'wethouder
Pinkpop.

Wat een weekend. De Bontens
wisten van het bestaan van een
nachtclub waar vaker allerlei 'ster-
ren' kwamen. Maar om binnen te
komen moest je lid zyn. Omdat de
portier een Nederlander bleek,
bleef deze deur inderdaad niet ge-
sloten. In de club werd je bediend
met een zaklamp, en derhalve kon
Jan Bonten geen ster ontdekken.
Maar laat die portier, zo las de
Landgravenaar later, nu net de

nog even ’89

Richard Burton
Of die wandeling in Bondstreet.
Toevalligerwijs werden daar in
een galerie opnames gemaakt voor
«en film met Richard Burton. En
Bonten kwam daar op het moment
dat Elisabeth Taylor haar toenma-
lige echtgenoot bezocht op de set.
Er werden shots gemaakt vanuit
de galerie naar buiten. Op verzoek
van een 'crew-member' liepen me-
neer en mevrouw Bonten enkele
malen de camera voorbij. De film

hebben ze later nooit gezien. De
titel is de wethouder zelfs onbe-
kend.
The Beatles in 1968. De hysteri-
sche Beatle-mania liep ten einde.
Maar het Picadilly Circus zag
zwart van krijsende en schreeu-
wende Beatle-fans. Weer ging het
mis met zijn foto-toestel. Maar Jan
Bonten was erbij toen vanuit een
zijstraat de met psychedelische
kleuren opgeschilderde Rolls
Royce van Johnen Yoko het plein
opschoof. Bonten zag zijn kans
schoon. Behendig plantte hij een
voet op de trede van de slede,
klampte zich vast aan het dak, en
staarde John Lennon recht in de
ogen. „Een droom kwam uit", mij-

mert Bonten. „Ik had een heel
emotionele band met die man".
Erg lang ging het niet goed. De
lange arm derwet maakte een eind
aan het oogcontact tussen Bonten
en Lennon.
Maar om Bonten van zyn idool te
scheiden zijn meer dan een paar
bobbies nodig. Eenmaal afge-
voerd, maakte de latere wethou-
derzich los, en hing enkele minu-
ten later weer overRolls van Len-
non. Een nog langere arm bracht
Bonten vervolgens nog verder van
deBeatle. Wel vingBonten nog tal
van glimpen opvan sterren die de
première bijwoonden, Mick Jag-
ger bijvoorbeeld. „Ik had het ge-
voel van 'eerst Napels zien en dan

rijs
LANDGRAAF - Even terug naar Pinkpop '89. InLandgraaf
doet het hardnekkige gerucht de ronde dat niemand minder
dan ex-Beatle Paul McCartney bij wijze van verrassing het
podium zal betreden. De hele dag wordt er druk gespecu-
leerd. Want, stel je eens voor. Het bloed van Jan Bonten
stroomt ook al sneller door zijn aderen. In zijn hoedanigheid
als wethouder informeert hij steeds weer bij de organisatie.
Maar diekan hem niet anders vertellen dan: 'Als hij komt, is
dat een verrassing.

Wethouder Jan Bonten blikt terug op Pinkpop ’89 zonder Paul McCartney
’BeatleinLandgraafwasmooigeweest’

door hans toonen

De laatste krant van dit jaar. Vandaag vier verhalen
waarin we nog een keer terugblikken op het jaardat ten-
einde loopt. Walter JJitterhoeve, stille sjouwer in Voeren-
daal en wethouder Jan Bonten van Landgraaf die van
popmuziek houdt op deze pagina en een overzicht van de
meest criminele gebeurtenissen en een terugblik van Dr
Joep op het bijna afgelopen jaarop pagina 23.

Over politieke spelletjes,
roddels en
’vergeten’

applaus

Walter Uitterhoeve,
de stille sjouwer

'rood is aangelopen, wil hy met-een het verschil uitleggen tussen
zijn verzet tegen 'Terworm' en zijn
nog afstandelijke opstelling ten
aanzien van 'Villa Rustica', het
nog altijd papieren pretpark vanVoerendaal.

Walter Uitterhoeve Foto: dries linssenAlsof Walter Uitterhoeve als leraar
besturingstechniek even voor een
klas HTS-ers staat, herhaalt hij:

„Waar ging het bij Terworm om?Precies, om grondspeculatie_Doorwijziging van het bestemmings-
plan wildede vertrekkende grond-
beheerder Ogon de vierkante me-
terprijs fors omhoog krijgen. Dat
Ogon door middel van het pret-
park-plan voor werk zou zorgen,
was volstrekte flauwekul. Het ging
Ogon erom die grond duur te ver-
kopen en dan met gevuldezakken
wegwezen. Want deplannen om tevertrekken, waren er al op het mo-
ment dat ze met het fel bevochten
Terworm-plan kwam aanzetten."

wethouder Hermans' voorstel een
kinderdagverblijf te bouwen. Het
zou Hermans, bij het scheiden van
de politieke markt, niet gegund
zijn, verneem ik in de Voerendaal-
se wandelgangen. „Dat vind ik on-
waarachtig als je politiek beleid
opoffert aan persoonlijke wrevel."
En kruist even de armen.

Als ik hem daags daarop bel, laat
hij opgelucht weten dat de comm-
issie ad hoc alsnog de architect
aan het werk heeft gezet voor de
bouw van een peuterspeelzaal.

Vergeten
Dat er die ochtend zoveel nadruk
wordt gelegd op politieke rel-
letjes/spelletjes, irriteert hem
eveneens. Liefst wil hy terugblik-
ken op wat in Voerendaal welover
de streep is getrokken. Zoals het
riolerings- en waterbeheersings-
plan.
Maar daar was de raad in twintig
minuten mee akkoord, schamper
ik.
„Dat heeft me ook wel geraakt.
Vooral toen iemand zei, dat het
een leuk naslagwerkje was. Dat
komt hard aan. Want je hebt er met
steun van de ambtenaren ander-
halfjaar hard aan getrokken.
Applaus uit de raad had hij niet
verwacht. Maar deze stilte even-
min.

Duidelijk
Walter Uitterhoeve werkt in alle
stilte verder. Aan een bijna afge-
rond integraal verkeersplan, waar-
over in de raadscommissie tot nu
toe nog maar even is gedebatteerd.
Intussen liggen er twee nieuwe
projecten op stapel: het afvalstof-
fenplan en het centrumplan Voe-
rendaal, waarvoor burgemeester
zich schrap zet.
Tot eind maart sjouwt Walter Uit-
terhoeve met zandzakken. Om
Voerendaal droog te houden. En
op te hogen met bijvoorbeeld een
voldragen centrumplan. Waarvoor
hij noch in het college noch in de
raad een schouderklopje hoeft te
verwachten.
„Of ik dat wel verdiend heb, moet
de kiezer uitmaken."
Ook in het lonken naar de kiezer is
Walter Uitterhoeve een Zeeuw ge-
bleven.
Recht door zee.
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VOERENDAAL - Vooral als
Walter Uitterhoeve, 42 en op-
gegroeid in het land van het
zuinige Zeeuwse meisje, zijn
armen kruist, is er zwaar
weer op komst.
Gooit de Voerendaalse wet-
houder bovendien zijn hoofd
in de nek dan kan het zelfs
stevig stormen.

Zoals die ochtend in zijn hoekwo-
ning, vlak achter het gemeentelij-
ke 'praathuis. Natuurlijk kom je
in zon terugblik op de Voeren-
daalse (dorps)politiek.niet om 'Vil-
la Rustica' heen. Wethouder Uit-
terhoeve zou ineens voor dit toe-ristisch plan tot herbouw van een
Romeinse herenboerderij zijn.

Terwijl hij enkele jaren geleden
voorop heeft gelopen in de strijd
tegen de komst van een pretpark
in Terworm. Tenminste, dat be-
weerde onlangs raadslid Camps
(fractie Lemmens) in deze krant.

Uitterhoeve, armen gekruist:
„Verzinsels zyn het, waarover ik
Camps heb gebeld. En waarvoor
hij inmiddels zijn excuses heeftaangeboden. Want over 'VillaRus-
tica' heb ik me nooit uitgelaten.

Wat heet! Nog tijdens de begro-
tingsbehandeling heb ik, nota
bene op vragen van Camps' frac-
tiegenoot Janssen, nadrukkelijk
laten weten daarover vooralsnog
geen mening te hebben gevormd.
Wat Camps en ik gemeen hebben
over Villa Rustica, is dat wij geen
van beiden op de hoogte zijn van
de plannen."
Hoofd in de nek: „Waar ik me gru-
welijk aan erger, is dat er dan toch
vanuit de politiek roddels worden
verspreid."

„Dus waar ging het om bij Ter-
worm? Allereerst om grondspecu-
latie. En vervolgens om aantasting
van een natuurgebied dat schan-
delijk verwaarloosd was door de
Ogon. En dat nu even schandelijk
verwaarloosd wordt door de huidi-
ge eigenaar Van der Valk. Deze
twee elementen spelen niet mee
bij 'Villa Rustica'. Wat niet weg-
neemt of het verstandig is hier in
Voerendaal een project te ontwik-
kelen dat jaarlijks 300.000 bezoe-
kers trekt."

ringen die onlangs een lijstcombi-
natie zijn aangegaan, zal VillaRus-
tica nog voor behoorlijk wat be-
roering zorgen. Want de raadsle-
ien Mertens en Voogt, de twee af-
gevaardigden in de werkgroep,
nebben altijd gezegd dat er een
toeristische attractie moest ko-'
men. Daar kun je de notulen op
naslaan."
En roert tevreden in zijn koffie.

half Voerendaal de opmars wilde
afdoen met een 'eenmalige vergis-
sing van de kiezer', rolde Uitter-
hoeve de mouwen op. „Vooral
toen het CDA mijn uitverkiezing
als wethouder uitlegde als een
overval, heb ik meteen uitgelegd
dat al binnen de oude coalitie was
afgesproken dat zij zonder het
CDA verder zouden gaan. Als
PvdA hebben wy ons nog sterkge-
maakt toch met alle partijen te
praten. Maar daar voelden de
WD, de PGR met haar uit het
CDA getreden leider Raderma-
cher en Moonen niks voor."

Bekje
,'Met heel veel zorg wordt elk
**" de inhoud van deze ge-
fntegids Samengesteld,"

burgemeester Van Zeil
lüiezelfde gemeentegids be-
-3d voor het jaar 1990. Nou
I*9 dat misschien wel zo zijn,
£-r in die gids staan wel
jj^tjesheel watfouten. Wie bij

h dagbladen bijvoorbeeld
fr onze collega'svan De Lim-
Sder zoekt, kan lang zoeken.yisredacteur Kick Schröder
l?1 die krant blijkt zelfs zo-
£dr toegevoegd aan onze re-ij^'ie. Maar zo is het dus mooi
i, J- Collega Schröder blijft ook
L'99o netjes voor De Limbur-
[T Schrijven en wij houden onsE**1 de kolommen van het Lim-
Ps Dagblad.
y hopen overigens dat U ook
L 1990 onze krant — en met
L^-e de koffiekolom — met ple-
C~ Zult lezen. Wij, de regiore-
l^'ie Oostelijk Zuid-Limburg
lieten Hans Rooijakkers, Ri-
fyr Willems, JoosPhilippens,

Hollman, Hans Toonen
i^ Wim Dragstra, wensen U
lij 1 oofc een heel voorspoedig,
>?dr oofc gelukkig envooral ge-

d Nieuuyaar toe.
Flauwekul
Nu dé PvdA-wethouder toch

Hij valt stil als ik opper dat waar
schijnlijk politieke rancune mee
speelt in het torpederen van WD

Grijnst als een bokser, vlak voor
het uitdelen van een linkse direc-
te: „Binnen de drie dorpsgroepe-

Meppen
Een echte Zeeuw, dieUitterhoeve.
lemand die zelf ook in de wind
durft te gaan staan.
Toen 'zijn' PvdA vier jaar geleden
ineens drie raadszetels bezette, en
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Hartelijk dank voor de grote belangstelling, bloemen,
geschenken en felicitaties, tijdens ons huwelijksfeest.
Mede namens wederzijdse ouders.

Marij en Raymond Stevens
December 1989

' Kampstraat 168
6413 EG Heerlerheide

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij kennis dat na een kortstondige ziek-
te is overleden, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Huub Heerings
echtgenoot van

Lies Erens
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: M.E. Heerings-Erens
Nieuwenhagen: Tiny Heijnen-Heerings

Hein Heijnen
Diana, Marco, Miranda

Heerlen: Leo Heerings
Agnes Heerings-Boosten
Ivo, Davy, Nicky

Nieuwenhagen: Jeanny Gerar ds-Heerings
Martien Gerards

Nieuwenhagen: José Voorjans-Heerings
Charles Voorjans
Roger, Patty, Sonny
Familie Heerings
Familie Erens

6373 NR Landgraaf, 28 december 1989
Marijkestraat 25
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 2 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaaatsvinden op de r.k. begraafplaats aan de
Haanweg.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Huub wordt bijzonder herdacht in de h. mis van
maandag 1 januaria.s. om 11.30uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 Nieu-
wenhagen, dagelijks van 19.15 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn inniggeliefde man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Arnold Lataster
echtgenootvan

Maria Bock
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: M. Lataster-Bock
Voerendaal: Arno Lataster

Marion Lataster-Vanweersch
Tineke en Johan

Kerkrade: Jo Lataster
Familie Lataster
Familie Bock

6462 KM Kerkrade, 28 december 1989
Maria Gorettistraat 83
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 3 januaria.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 2 januari a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Op donderdag 25 december jl. overleed voor ons
nog vrij onverwacht ons lid van deCommissie van
Bijstand de heer

Arnold Lataster
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten
aan onze vereniging bewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Bestuur, dirigent, leden en
Commissie van Bijstand "van het gemengd koor
„Con Amore" Kerkrade

f
Mijn taak is volbracht,
Uw onderlinge liefde moet blijven.

Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen
die hy ons achterlaat, geven wij u kennis, dat ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, op de leeftijd van 75 jaar,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jan Theodoor (Sjeng)
Paulssen

weduwnaar van

Hubertina Duijzings
Valkenburg: Jos en Marleen

Roger, Sven, Ricardo
Inez, Jüpp
Harrie en Armelies
Roy
Bert en Yolande
Bas, Erik
Ton

6301 EJ Valkenburg a/d Geul, 28 december 1989
St. Nicolaasstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 2 januari om 11.00 uur in de parochiekerk
van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand
te Valkenburg, waarna begrafenis op het r.k. kerk-
hof aan de Cauberg.
In de eucharistieviering van maandag 1 januariom
11.00 uur zal vader herdacht worden in voornoem-
de kerk.
Vader is opgebaard in derouwkapel aan de Spoor-
laan 29 te Valkenburg. Bezoek dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dr Her'jod hat in zienne Him'mel opjenoame os
leef en hat'sensjód

Anna Maria Barbara
Vromen

zörgsaam vrausje va

Paul JozefEussen
Ze sjtórf, verzieë mit de Hillieje Sakramente va de
kranke, in der leeftsiet va 77 joar.

Kerkrade: Paul Eussen
Broekhuizenvorst: Margriet Bours-Eussen

Fred Bours
Mischa, Marco

Haanrade: JanEussen
Emmie Eussen-Sieler
Sancho, Farina
Familie Vromen
Familie Eussen

6461 AT Kerkrade, 28 december 1989
Niersprinkstraat 86
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 4 januari as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H.H. Jozef en Norbertus, O.L. Vrouwe-
straat te Kerkrade, waarna aansluitend crematie in
het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, woensdag 3 januariom 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat hij tijdens zijn leven ons heeft gege-
ven, is na een voorbeeldig gedragen lijden, voor-
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 58
jaar van ons heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, broer, schoonbroer,
oom en neef

Giel Janssen
echtgenoot van

Mina Horstman
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. W. Janssen-Horstman
Jo Janssen
Henk Janssen
Marjo Janssen-Habets
Familie Janssen
Familie Horstman

6462 CE Kerkrade, 28 december 1989
Angelastraat 49
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 2 januari 1990 om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Hedenavond om 18.00 uur wordt de overledene bij-
zonder herdacht in de eucharistieviering in boven-
genoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Mijn taak is volbracht,
Uw onderlinge liefde moet blijven.
Dankbaar voor alle fijne en mooie herinneringen
die hij ons achterlaat, is van ons heengegaan onze
lievevader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer

Peter J.H.A. Bergstein
erekerkmeester v.d. St.-Lambertuskerk

weduwnaar van

Katharina Nievelstein
Hij is zacht en kalm ingeslapen, voorzien van de
heilige sacramenten, op de leeftijd van 96 jaar.

Montana (Zw.): Nico en Lieske
Bergstein-Bruggenwirth

Kerkrade: Aloys en Carla
Bergstein-Hollman

Kerkrade: Piet en Stans
Bergstein-Hamers

Tiel: Ton en Veerle
Bergstein-Van Waes
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

6461 AW Kerkrade, 29 december 1989
Poststraat 19
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag4 januari 1990 om 11 uur in de St.-Lam-
bertuskerk te Kerkrade-Centrum, gevolgd door de
bijzetting in het familiegraf op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Samenkomst in de kerk om 10.30 uur, alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
De avondmis is woensdag 3 januari 1990 om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00-19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Na een langdurige ziekte is op 82-jarige leeftijd
toch nog onverwacht overleden, mijn lieve man,
pleegvader, opa Jan, broer, zwager, oom en neef

Jan Strating
echtgenoot van

Mien Lintjes
Heerlen: W.A. Strating-Lintjes

Hoofddorp: Samu en Conny
Ellis en Rody
Judy
Familie Strating

6414 AP Heerlen, 28 december 1989
Heerenweg 88
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len, op woensdag 3 januariom 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diep«bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden, geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Trautje
van Hout-Benedens

weduwe van
, Frans van Hout

op de leeftijd van 78 jaar.
In dankbare herinnering:

Maastricht: Kitty en Jean
Bonfrère-van Hout

Hoensbroek: Frans en Fieny
van Hout-van Kempen

Vaesrade: Hanny en Zef
Brassé-van Hout

Hoensbroek: Gerda en Piet
Cörvers-van Hout

Den Bosch: Tiny en Jan
van Leyenhorst-van Hout

Heerlen: Henk en Tiny
van Hout-Huyten
en haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Nuth, 29 december 1989
Corr.adres: Koekoekstraat 30
6432 JD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 3 januari 1990 om 11.00 uur in de de-
kenale kerk van St.-Jan Evangelist te Hoensbroek,
gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven, is er geen condoleren.
Dinsdag as. om 19.00uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Mam is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Zondag en
maandag alleen van 14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid moe-
ten nemen van onze dierbare vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Jos Meessen
weduwnaar van

Gerda Pluijmakers
Hij overleed op 78-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Landgraaf: E. Schillings-Meessen
F. Schillings

Quebec (Canada): H. Meessen
B. Meessen-Hoogendoorn
Josée en Adam

Brunssum: J. Meessen t
T. Meessen-Mulder
Lars en Sven

Rye (Australië): T. Werner-Meessen
H. Werner
Thomas

Brunssum: L. Meessen
Patricia en Bonnie

Voerendaal: P. Meessen
T. Meessen-van de Donk
Marcel

Voerendaal: F. Meessen
G. Meessen-Spierts

■ Dominique en Naud
Voerendaal: H. Moonen-Meessen

W. Moonen
Marco en Petra

Voerendaal: H. Meessen
M. Meessen-Winthagen

Voerendaal: M. Cordewiner-Meessen
R. Cordewiner
Familie Meessen
Familie Pluijmakers

Voerendaal, 29 december 1989
Wachtendonckstraat 75
Corr.adres: Joep Nicolaesstraat 8
6367 SV Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 4 januari as. om 11.00 uur, in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade, waarna begrafenis op het r.-k.
kerkhof te Voerendaal.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, woensdag 3 januari om 19.00 uur, in
voornoemde parochiekerk.
Bezoekuren aula Voerendaal zondag en maandag
van 11.00tot 12.00 uur. Overige dagen van 18.00 tot
19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Nooit klagend, nooit vragend.
Haar lasten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen na een liefdevolleverzorging in het
bejaardenverzorgingstehuis de Regenboog te
Heerlen, van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, pleegmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Sophia de Vries
echtgenote van

Wilhelm Van der Wouw
Zij overleed op 83-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h.sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: W. Van der Wouw
Familie De Vries
Familie Van der Wouw

6415 SC Heerlen, 29 december 1989
Meezenbroekerweg 13.
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op woens-
dag3 januari 1990 om 12.00 uur in de H. Hartkerk te
Schandelen-Palemig, aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk; alwaarvan 11.40 uur gele-
genheid is tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag 2 januariwordt om 19.00uur invoornoem-
de kerk de overledene bijzonder herdacht in de
avondmis.
De dierbare overledene is opgebaard in de chapelle
ardente van het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoektijd dagelijks tussen 16.00 en 17.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
SI VIS AMARI, AMA

t
Hedenochtend is rustig ingeslapen, mijn lieveman,
onze lieve vader en grootvader

Ludvig Emil Movig
echtgenootvan

M.M. Lengacher
eerder weduwnaarvan

mcd. drs. Alberdina (Tineke)
J.A.C. IJzer

oud-voorzitter van de landraad
te Pamekasan, Lumadjang en Sukabumi

oud-rechter te Roermond
Amsterdam 25-11-1898

Grub (Appenzell, Zw.) 29-12r 1989
Wij zullen altijd met veel liefde aan hem terugdenken.
Grub (Appenzell): M.M. Movig-Lengacher

Den Helder: L.B.J. Movig
H.A.W. Movig-de Broek

Tilburg: O.S.H. Movig
Ch.N.M. Verschuuren

Wassenaar: J.P.J.M. Movig
L.E.M. Schrijnen

Meerssen: M.C.J. Movig-Mol
H.L. Meessen
en kleinkinderen

Grub (Appnzell, Zwitserland)
29 december 1989
Corr.adres: L.B.J. Movig
Bremstraat 177
1783 JEDen Helder
De teraardebestelling vindt plaats in defamiliekring te
Grub (Appenzell) op woensdag 3 januari 1990om 14.00
uur, gevolgd door een herdenkingsdienstom 14.45 uur
in der.-k. parochiekerk te Heiden (Zw.).
Geen bloemen, maar (eventueel) giften op het giro-
nummer van het Koninklijk Nederlands Blinden
Instituut te Huizen.

t
Op 25 december is op 46-jarige leeftijd geheel on-
verwacht van ons heengegaan, mijn lieve man en
zorgzame vader

Jan Konings
Landgraaf: MientjeKonings-v.d. Logt

Huub en Bets
6374 CX Landgraaf, 30 december 1989
Europaweg Noord 128
Op wens van de overledene heeft de crematie in be-
sloten kring plaatsgevonden.

,Jemand die zijn eigen hart lactH
begrijpt niet HJwat een ander met verdriet bedofl

Met diepe verslagenheid, maar dankbaar vcflj
fijne jaren die wij samen met haar mochtenflH
ven, doen wij u weten dat is overleden, mijrflj
vrouw, moeder, onze dierbare zuster, schooflj
ter, tante en nicht H

Maria Bouwman I
echtgenote van

Peter Taylor I
Zij overleed in de leeftijd van 55 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan. H

Brunssum: P.Th. Taylor H
Andrew
Familie Bouwman M
Famile Taylor H

6444 KG Brunssum, 28 december 1989 I
Floribertusstraat 11 M
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden woH
op dinsdag 2 januari a.s. om 14.00 uur in de fl
chiekerk van St. Barbara te Brunssum-TreeflJwaarna aansluitend de crematie zal plaatsvindflhet crematorium te Heerlen, Imstenraderwegfl]
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid iflj
schriftelijk condoleren. M
Maria wordt bijzonder herdacht in de h. misH
maandag 1 januaria.s. om 11.00uur in voornoeH
parochiekerk. H
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkflj
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4rfllen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur. ■
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangenfl
lieven deze annonce als zodanig te willen bescflj
wen. H

fl

Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar M
alles wat hij voor ons deeden beekend heeft, gfl
wij u kennis dat heden, na een werkzaam leverfl
heel onverwacht van ons is heengegaan, mijn fl
man, orize zorgzame vader, schoonvader, fl
broer, zwager, oom en neef fl

Henri Kraft I
echtgenootvan ■

Tieny Manders I
Hij overleed op 73-jarige leeftijd, gesterkt doorH
h. oliesel. I
Wij bevelen hem in uw gebed aan. I

Landgraaf: TienyKraft-Manders I
Landgraaf: Jos Kraft I

Saskia I
Siebengewald: JohnKraft I

Annette Kleijnen I
Familie Kraft I
Familie Manders I

6371 CR Landgraaf, 29 december 1989 I
Parklaan 14 I
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouj
op woensdag 3 januari as. om 10.00 uur in de P>
chiekerk van de H. Barbara te Schaesberg-KaW
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinde'
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 1'
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag 2 januari as. om 19.00 uut
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 3;
Nieuwenhagen, dagelijks van 19.00 tot 19.15 ui
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
lieven deze annonce als zodanig te willen besch
wen.

Enige en algemene kennisgeviü
t

Op 2e kerstdag overleed zacht en kalm

Alice Franssen
weduwe van

Gerard Meijer
in de leeftijd van 84 jaar.

Uit aller naam:
G. Hermans-Meijer

Kerkrade, Firenschat, 26 december
Corr.adres: 0.L.V.-plein 37, 6367 BH Voerenda*
De crematieplechtigheid heeft, in het bijzijn van"
naaste familie, in alle stilte plaatsgevonden.

f
Na een kortstondig ziekbed, ons achterlatend met een gevoel van dank-
baarheid, is kalm en vredig van ons heengegaan, na voorzien te zijn van
het heilig sacrament der zieken, in de leeftijd van 77 jaar, mijn dierbare
man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Frans Ceulen
echtgenoot van

Netta Vossen
Maastricht: Mevr. N. Ceulen-Vossen
Maastricht: Valere en Henriëtte Ceulen-Franssen

Cyriel, Ruud, Vivian
Bilzen (B): George en Micha Ceulen-Keulen

Stijn, Kathleen
Meijel: Pierre en Rita Ceulen-Hagenaars

Roeland, Noud t, Paul
Vilt: Benny en Els Ceulen-Renkens

Daniëlle en Noël
Joyce, Florence

Fürth (BRD): Werner en Marie-Louise Murr-Ceulen
Michael

Maastricht: Edmond en Wilmy Ceulen-Prikken
Maastricht: Peter en Marita Pappers-Ceulen
Maastricht: Joachim en Monique Ceulen-Beckers

Kim, Roy, Stephanie
Familie Ceulen
Famile Vossen

6212 CT Maastricht, 29 december 1989
Burgemeester Ceulenstraat 80
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden woensdag 3 januari
1990 om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Pieter op de Berg te Maas-
tricht, gevolgd door de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk om 10.40 uur, waar gelegenheid is tot condoleren.
De avondmis ter intentie van de overledene zal worden opgedragen dins-
dag a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartens-
laan 44-48, Wyck-Maastricht. Bezoek heden zaterdag, zondag en dinsdag
van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce als
zodanig te beschouwen.

"mmamZZ^^Z^^Z^Z^mmmTt

tTjeu Simons, 52
jaar, Echt. Corr.a-

dres: Venhof 2, 6075
NE Herkenbosch. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op dinsdag 2
januari om 11.00 uur
in het Pastoraal Cen-
trum van de Pe-
pijnkliniek te Echt.

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG
l— ■=.

Woensdag 10 januari 20.00 uur

Bruids- en
Communieshotf

Nederlands mooiste collectie 1990 uit
eigen atelier

In dr Brikke Oave, Lindeplein te Brunssum
gepresenteerd door

BRUIDSHUIS FRANCAIS^
Tijdens de modeshow kans op 2 waardebonnen

van ’5OO,- en twee van ’250,-
Toegangskaarten a 7.50 alléén verkrijgbaar bij

Bruidsmode Francaise, Kerkstraat 292, Brunssum
Tel.: 045-251575 (telefonisch res. mogelijk)



Acht Limburgers nog
der weken in de cel

Een woordvoerster las alleen een
kort communiqué voor waarin
slechts stond dat het voorlopige ar-
rest is verlengd. Zoals het er nu naar
uitziet zal de jongeren verboden wa-
penbezit, lidmaatschap van een pri-
vé-militie en overtreding van de
narcoticawet ten laste worden ge-
legd.

Oefening

Kapper-zakenman
veroordeeld tot

drie maanden cel

KVan onze verslaggever

iVIERS/HEERLEN - De■ Limburgse jongeren die
eschuldiging van rechts-
'mistische activiteitenb een Belgische politiecel

11, komen op zijn vroegst
vier weken vrij. De procu-

■ des konings in België
t gisteren na verhoor be-
p de voorlopige hechtenis

!de jongerenuit Kerkrade,
len, Landgraaf, Wittem
'oermond met een maand
plengen.

IParket in Verviers maakte be-
dat de rechter van instructie
itgebreid onderzoek wil instel-
lar de handel en wandelvan de
lanten.

Van onze verslaggeefster

tater Domien
overleden

Voetganger
Verongelukt

RATEN -De 49-jarige A. Rit-
Wt Groot Weisden (Margraten)

,'stermorgen in het ziekenhuis:'eden aan de verwondingen die
(de avond tevoren had opgelo-,Hij werd donderdagavond om-
jsks twintig over negen aangere-Idoor een auto op de Eykerweg
Fjn woonplaats. De chauffeurfie auto, J.R. uit Margraten, had
Pan die rechts van de weg liep
lopgemerkt omdat hij verblind
I door de lichten van een tege-
nkomende auto.

" Hans Maessen, een van deinitiatiefnemers, met deontvangenreacties.
Foto: JANPAULKUIT

streek, een deel van het Heuvel-
land, deWestelijke Mijnstreek en
Midden-Limburg. Voor deverze-
kerden zal de eerste maanden
voorlopig niet veel veranderen.
Ze kunnen bij de bestaande kan
toren terecht en ook de telefoon
nummers blijven ongewijzigd.

De jongeren ontkennen overigens
categorisch dat de bunker het to-
neel van een ultra-rechts oefen-
kamp was. Volgens hen hielden ze
er alleen een 'kerstfuif.

Bij Justitie in Maastricht was giste-
ren niemand voor commentaar be-
reikbaar.

" In de bunker werden ook lege zakken en dozen munitie ge-
vonden. ■ Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever
HEERLEN/SITTARD - De fusie
tussen de ziekenfondsen AZM in
Heerlen en CZF in Sittard is een
feit. Gisteren werden de notarië-
le acten getekend waardoor de
fusie - waarover in mei al over-
eenstemming werd bereikt - de-
finitief is bezegeld. Het nieuwe
ziekenfonds gaat AZM/CZF-
groepLimburg heten.

Ümburgers werden afgelopen
f aangehouden in een bunker
Ihetvoormalige fort in het Bel-
le dorpje Aubin-Neufchateau.
ujkswacht trof in de bunker on-

der meer bajonetten, messen, twee
vuurwapens en enkele grammen
hasj aan. Bovendien wapperden op

de bunker vlaggen van de ultra 1
rechtse organisaties De Nieuwe
Orde en het Front van de Jeugd.

MAASTRICHT - De Maastrichtse
rechtbank heeft de 41-jarige Maas-
trichtse kapper-zakenman R.S. ver-
oordeeld tot een gevangenisstraf
van drie maanden waarvan een
maand voorwaardelijk. Tegen de
man was twaalf maanden onvoor-
waardelijk geëist.De ziekenfondsen in Heerlen en

Sittard besloten te fuseren om
beter in te kunnen spelen op het
nieuwe stelsel van ziektenkos-
tenverzekeringen. Bij de
AZM/CZF-groep Limburg zijn
ruim 465.000 verzekerden aange-
sloten uit de Oostelijke Mijn-

De AZM/CZF-groep Limburg
wil de service aan verzekerden in
de nabije toekomst verder uit-
bouwen. De nieuwe organisatie
zal een netwerk oprichten van
kantoren en bijkantoren. Ook
zullen er mobiele kantoren wor-
den ingezet. Bij het nieuwe zie-
kenfonds kan overigens ook een
particuliere ziektekostenverze-
kering worden afgesloten.

Rode Kruis krijgt
duizenden pakketten

Ook werd hem merkenfraude ver-
weten. Hij zou gehandeld hebben in-
labels van bekende kledingmerken
als Lacoste en BOSS. In de kelder
van zijn woning in Zutendaal had de
politie 54.000 van die labels aange-
troffen. De raadsman van S., mr. A.
Duynstee, had op alle punten vrij-
spraak bepleit.

De man werd ervan verdacht een
aandeel te hebben gehad in een
hasjtransport van Karachi in Pakis*
tan naar Maastricht. Bijna 900 kilo
hasj, met een waarde van drie mil-
joen gulden, waren gestopt in eeri
lading joggingpakken. Die pakken
waren het enige dat de zakenman
besteld zou hebben.

De opbrengst in Limburg lijkt wat
mager af te steken tegen de 150.000
pakketten die in het hele land zijn
verzameld. Volgens een woordvoer-
der van het Rode Kruis in Lim-
bricht valt dat wel mee, daar bij dat
totaal ook de pakketten behoren die
zijn verzameld door de acht andere
landelijke organisaties, met wie het
Rode Kruis de hulp aan Roemenië
samen heeft opgezet. Inmiddels zijn
er twee vrachtwagens vanuit het
coördinatiecentrum in Limbricht
naar Vlaardingen vertrokken.

LIMBRICHT - Bij het Rode Kruis
in Limburg zijn deafgelopen dagen
vijf- a zesduizend voedselpakketten
ingeleverd voor de hulpactie voor
Roemenië, zo wordt gemeld door
het Limburgse Rode Kruis. In het
hele land zijn 150.000 pakketten
aangeleverd. Op gironummer 797 is
tot en met donderdagmiddag
608.680 gulden overgemaakt voor
hulp aan Roemenië. Dat is gisteren
bekendgemaakt namens de negen
hulporganisaties, waaronder het
Rode Kruis en Artsen zonder Gren-
zen.

Minder
illegaal

vuurwerk
DEN HAAG - Er is dit jaar be-
duidend minder illegaal vuur-
werk in Nederland dan in voor-
gaande jaren. Tot nu toe is er
zon zeven ton illegaal vuur-
werk in beslag genomen. Vori-
ge jaren was dat bijna altijd wel
een keer zoveel. Dit deelde H.
Kapel van het Korps Contro-
leurs Gevaarlijke Stoffen gis-
termiddag mee.

Verwacht wordt dat er de komende
dagen nog een aanzienlijke hoeveel-
heid pakketten zal worden aangele-
verd bij het Rode Kruis. De inlever-
adressen in Limburg zijn ook in het
weekend en op maandag, dinsdag
en woensdag geopend. Informatie
over openingstijden is te verkrijgen
bij het Rode Kruis in Limbricht,
04490-26611.

fla Estefan eindigt in het jaar-
l^e klassement van Mojo Con-
J* op de tweede plaats met 60.559
J'ebbers verdeeld over zeven op-
fris. Pink Floyd had aan één- in de Nijmeegse Goffert -'Oende voor de derde positie

"1 bezoekers.

Vervolg van pagina 1

het bisschoppelijk activiteiten-
centrum, een hart onder de riem
te steken. Gelovigen in het bis-
dom Roermond konden daarmee
tevens hun steun betuigen aan
de 'blijde boodschap' van Van
der Valk.Al 2000 kaarten

voor de kanunnik

Vrijdag aanbieding aan Van der Valk

Simple Minds
beest bezocht

«ONT/ACHEL - Pater Domien,
'7-jarige priester, monnik en ar-

van deAchelse Kluis, is gis-
*» op hetkloosterkerkhof van de
oenedictusabdij begraven. Wij-
water Domien, in de wereld Jos

'" de Jong, was vooral bekend
,lf zijn unieke verzameling bid-

Hjes, die met ruim 700.000 ex-
Maren de grootste collectie van
t-Europa was.
'e verzameling doodsprentjes na
dood van de pater van de hand
Mt gedaan danwei in de Kluis
ft is nog niet bekend. Een leek,
<le pater de jongste jaren hielp,
j Voorlopig de collectie verder
chten uit te bouwen. Pater Do-
*n begon 33 jaargeleden met ver-
delen. Het oudste bidprentje uit
'collectie dateert van 1718.

Het aantal reacties overtreft de
verwachtingen, aldus Hans
Maessen, een van de initiatiefne-
mers. „Je moet er rekening mee
houden dat veel van die kaarten
staan voor verscheidene mensen.
Ze worden gestuurd namens een
familie, een club of een groep
collega's." Hij noemt de reacties
hartverwarmend. De inhoud van
dekaarten varieert van een korte
groet tot een heel'epistel.

kaarten worden aangeboden aan
kanunnik Van der Valk, met wie
overigens geen vooroverleg over
de actie is geweest.
De kaartenactie is opgezet om de
kanunnik, die zijn ontslag heeft
moeten nemen als directeur van

ROERMOND - De initiatiefne-,
mers van de actie 'Een kaart voor
de kanunnik' hebben op dit mo-
ment 2.000 kaarten binnen en
verwachten dat dat aantal de ko-
mende week zal oplopen tot
3.000. Vrijdag 5 januarizullen de

- Van de internatio-
'popvedetten die het afgelopen
'n ons land hebben opgetreden
? Simple Minds de meeste be-
iers getrokken. De Schotse for-
Je trok via vijfconcerten (inclu-
de Kuip en het Maastrichtse

K welgeteld 88.506 fans.

Kerken voor
inzameling

Roemenië open
HEERLEN - Alle hervormde
en gereformeerde kerken in
Nederland zijn zaterdag- en
zondagavond van vijf tot acht
uur geopend voor inzameling
van geld en voedselpakketten
voor Roemenië. De pakketten
worden overgedragen aan het
Rode Kruis. Het geld gaat naar
de Generale Diakonale Raad,
die er in overleg met het Rode
Kruis een bestemming voor
zoekt.

Alle hervormde en gereformeerde
kerken zijn zaterdag- en zondag-
avond van vijf tot acht uur geopend
voor inzameling van geld en voed-
selpakketten voor Roemenië. De
pakketten worden overgedragen
aan het Rode Kruis. Het geld gaat
naar de Generale Diakonale Raad,
die er in overleg met het Rode Kruis
een bestemming voor zoekt.

Volgens hem is de verminderde
aanvoer van illegaal vuurwerk
een gevolg van afspraken die
het Korps heeft gemaakt met
de vuurwerkorganisaties.

De douanepost Roermond
heeft in de maand december 2,7
ton illegaal ingevoerd vuur-
werk vanuit België onder-
schept en dat is beduidend
meer dan vorig jaar. Het betrof
vooral Chinese rollen en strij-
kers met een totale waarde van
ongeveer 60.000 gulden. De
grootste partij werd op 14 de-
cember onderschept toen de
22-jarige Hagenaar G.D. met
520 kg. de grens over kwam,

nerde plaats zou zijn ingenomen
f U2(met plusminus48.000 con-ffiangers), ware het niet dat tweede d_ie optredens in deRAI eer-■ deze maand moesten wordenfesteld wegens stemproblemen
!*anger Bono.

Raadsman Moszkowicz gaat schadeclaim indienen

Openbaar Ministerie
overweegt hoger beroep

BORN - Een vrachtwagen van de
firma Moonen in Nuth rijdt dinsdag
2 januarivanuit Weert naar de Hon-
gaarse hoofdstad Budapest. Na
overleg met het internationale Rode
Kruis in Budapest wordt de reis
voortgezet naar Roemenië. In de
vrachtwagen zitten de hulpgoede-
ren die zijn verzameld door de fami-
lie Van Cleef uit Bom en een hulp-
groep uit Weert. Voor het transport
heeft José van Cleef, de initiatief-
neemster, gekozen voor de officiële
weg via het coördinatiecentrum
voor de hulp aan Roemenië.

Hulpmissie
uit Bom in

startblokken
(ADVERTENTIE)

fSlecht ter been?l
\ De Arola brengt u:

overal heen.
\ Door weer en wind. binnen en \l buiten de bebouwde kom. Op {

volle tank 120km! Max.
't snelheid 40 km/uur. Ook lever- \
\ baar alsrolstoel-inrij wagen. {

Vraag documentatie over
' deze fantastische twee-zitter. '{(Uitsluitend voor gehandicapten.) {

jwH>«IJENBERG bvj
S Postbus 142.Panhuis6.39os AX Veenendaal. JTel 08385-11251
C Service-punten in heelNederland

mee te werken aan het aantonen van
zijn onschuld. Hij noemde het be-
toog van de officier een 'clowneske
hersenacrobatiek'.

In dat coördinatiecentrum wordt sa-
mengewerkt door het Rode Kruis
en de andere hulpinstellingen. Men-
sen die voedselpakketten en kle-
ding naar de familie Van Cleef heb-
ben gebracht hoeven dan ook niet
bang te zijn dat de spullen in Roe-
menië niet goed terecht komen, zegt
José van Cleef naar aanleiding van
de berichtgeving over chaos bij
noodhulp van particulieren.

hij weten. Evenmin leverde vergelij-
king van voetsporen met gipsaf-
drukken door de technische recher-
che van Heerlen het bewijs dat de
sportschoenen van verdachte de
aangetroffen sporen op de plaatspvan deverkrachting hadden veroor-
zaakt.

de plaats van de aanranding werd
een plastic zak gevonden waarin de
clownsattibutenzaten. Ook foto- en
sternconfrontatie en de gisteren
aangevoerde getuigeverklaringen
tegenover de rechter commissaris
gedaan na de vorige zitting, lever-
den volgens de raadsman allesbe-
halve steekhoudend bewijzen.

ijfcst van de top tien ziet er nu als?t uit: 4. Pinkpop, Landgraaff«4; 5. Paul McCartney 34.250; 6.rj Simon-Van Morrison 29.926; 7.
Pa Ross 25.118; 8. Joe Cocker
f°s; 9. Eric Clapton 20.000; 10.
H% Red 19.742.

Vrijheid

De officier van justitie had tij-
dens de zitting van twee we-
ken geleden tegen S. een ge-
vangenisstraf van zes jaar
geëist, welke eis gisteren werd
herhaald. De officier zei dat
weliswaar 'het klassieke be-
wijs niet geleverd was, maar
dat dat nietvreemd is in derge-
lijke zaken.

Dat betrof onder andere de verkla-
ringen van een reisbureau inzake
een afgelopen zomer door verdach-
te in Joegoslavië genoten vakantie;
die vond plaats in de periode na de
datum van de verkrachting en kon
derhalve geen alibi zijn, maar even-
min een bewijs.

Het Openbaar Ministerie verklaarde
na de rechtszaak in de persoon van
officier van justitie mr. K. Visser,
die mr Smalburg verving, nog te
overwegen of er hoger beroep wordt
aangetekend. De raadsman zei te
zijner tijd vrijwel zeker bij de recht-
bank namens zijn cliënteen schade-
claim in te dienen onder andere
voor het feit dat hij enkele maanden
in voorarrest heeft doorgebracht in
het Huis van Bewaring van Maas-
tricht.

Zowel haar man als een Roemeense
kennis reizen mee met het hulp-
transport. De Roemeen treedt op als
tolk en heeft elke dag contact met
zijn familie in Roemenië, zodat hij
op de hoogte is van de situatie al-
daar. Naar verwachting zal de heen-
en terugreis minimaal zes dagen in
beslag nemen.

José van Cleef noemt het overigens
een vreerrtde zaak dat in het stan-
daard voedselpakket twee pakjes
margarine zijn opgenomen, terwijl
de Roemenen dat niet eten. „Daar
hadden ze zich vantevoren wat be-
ter over kunnen oriënteren."

Voor de raadsman aanleiding te
over de rechtbank te verzoeken zijn
cliënt onmiddellijk in vrijheid te
stellen c.g. direct uitspraak te doen.
Nadat de strafkamer zich enige tijd
voor beraad had teruggetrokken,
sprak president mr. J. Nolet het
vonnis uit ten overstaanvan een uit-
puilende publieke en perstribune,
vanwaar familie van de verdachte,
studenten in de rechten, talrijke
journalisten en andere belangstel-
lenden de geruchtmakende zaak
hadden gevolgd.

Heünie van ex-
Hjgsgevangenen
f HAAG - In Den Haag wordt. * mei 1990 een reünie gehouden
: ex-krijgsgevangenen , uit de
?se kampen. Hetgaat om de 6700
?eHanders die tussen 1943 en
? 'n een dergelijk kamp hebben

Het zou de eerste keer zijn
Ler een reünie van ex-krijgsge-
»Senen wordt gehouden.
j?rrnatie en schriftelijk aanmel-
l kan bij: J. Mojet, Laan van
j^WOost-Indië 82b, 2593 BW Den

Confrontatie
Een ander aspect was het feit dat
het misdrijf van dit jaar gepleegd
was door iemand die zich in een
clownspak had gehuld. Op afstand
van enkele honderden meters van

Ook de verklaringen van twee per-
sonen, van wie er een beweerde de
verdachte in zijn auto te hebben
zien rijden op het betreffende
B-weggetje, veegde Moszkowicz
van tafel. De weg is minstens al zes
jaarvoor alle verkeer afgesloten, liet

Het opzienbarende element in deze
zaak, die landelijke publiciteit trok.
was de weigering van de verdachte
mee te werken aan het ondergaan
van een DNA-proef, die aan de hand
van een bloed- of slijmmonster van
verdachte het bewijs zou kunnen le-
veren van diens onschuld. Ook nu
voerde raadsman mr. David Mosz
kowicz aan dat zijn cliënt niet hoeft

Geen extra geld
voor Kerkrade

De gemeentemeende dat zij van het
ministerie van welzijn, volksge-
zondheid en cultuur te weining geld
heeft gekregen omdat het ISP/PNL
geld voortaan uit het gemeente-
fonds wordt betaald. Ook zou de ge-
meente geld voor Kinderdagverblij-
ven, het Bestuurlijk Experiment
Welzijn en SocialeRaadslieden niet
zijn uitbetaald.

Volgens de Rijkswacht hielden de
jongeren in en rond de bunker een
militaire oefening, waarbij ook zou
zijn geschoten. In totaal werden elf
arrestaties verricht. Drie jongeren
werden al snel op vrije voeten ge-
steld. Het Parket in Verviers wilde
gisteren niet zeggen waar de acht ar-
restanten precies van worden be-
schuldigd.

Fusie AZM en CZF
officieel bezegeld

"De ondertekening van de acten. V.l.n.r. drs J. Kdmsma
(directeur), mrL. van Lier (directeur), mr Th. Paulus (alge-
meen directeur), drs H. Lenoir (plv. algemeen directeur),
notaris Huyben, drs. Sluysmans (bestuurslid) en burge-
meester Tonnaer(bestuurslid). Foto: PETER ROOZEN

Het ministerie zei dat de gemeente
nooit bezwaar gemaakt heeft tegen
de hoogte van de uitkeringen. Ook
zou het door de gemeente geclaim-
de geld niet in zijn geheel onder de
PNL uitkeringen vallen. Daarom
was het volgens de Raad van State
onwaarschijnlijk dat de gemeente
de 300.000 gulden in zijn geheel zou
krijgen en kon beter het beroep in
hoofdzaak worden afgewacht.

DEN HAAG/KERKRADE - Een
claim van ruim 300.000 extra
ISP/PNL geld door de gemeente
Kerkrade is gisteren door de afde-
ling voor de geschillen van bestuur
van de Raad van State voorlopig af-
gewezen. De Raad van State zag
geen reden een spoedvoorziening teL
treffen in afwachting van de defini-
tieve behandeling van het beroep.
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Verdacht van ultra-rechtse activiteiten
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| ,Begrafenis- en krematieverzorging

HEERLEN e.o. HOENSBROEK e.o.
v.h. CROMBACH /x^_^JjiPTERMANS

Zekerheid voor een Waardig Afscheid
Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.
Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Begrafenis- en krematieverzekeringen.
Tevensverzorging van komplete koffietafel. Koopsommen en wilsbeschikkingen.
Heerlen e.o. ___________i u vOliemolenstraat 30 - Postbus 2755 HOenSDroeK CO.
6401DG Heerlen "TeL 045-714427. SS.'J Nieuwsuaat 118
Wunnopgenomen: JG. Boon. Tel. 045416814. 'mWffjfW. 6431KW Hoensbroek TeL 045-211094
DAG EN NACHT BEREIKBAAR. WWJVk DAG EN NACHTBER£IKBAAR-J.S. Posï, gedipl. uitvaartverzorger. WWmmM Afl
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lËg Provincie
jjj[|g Limburg
mededeling Nieuwjaarsreceptie
M 226/52-89 De Nieuwjaarsreceptie van het College van

Gedeputeerde Staten wordt gehouden op
dinsdag 2 januari 1990van 17.00 tot 18.30
uur in het Gouvernement, Limburglaan 10
te Maastricht.

KENNISGEVING

Mr. Georg A. Winters, handelend onder de naam „Wagenaar en Winters,

advocaten" te Roermond en Mr. E.H.J.M. Rutten (voorheen praktijkhoudende
ten kantore van Mrs. Oostdijk & Hautvast te Heerlen) delen mede, dat zij met

ingang van 1 januari 1990 gezamenlijk de praktijk zullen uitoefenen
onder de naam:

Wagenaar, Winters & Rutten
—' ADVOCATEN

kantoren te Roermond en Heerlen (thans 7 advocaten).
Tevens is gevestigd als advocaat en procureur op het kantoor te Heerlen

MR. HÉLÈNE E.H. VONCKEN

Kantoor Roermond: Kantoor Heerlen:
Munsterplein 2 Coriovallumstraat 5
6041 HD Roermond 6411 CA Heerlen
Postbus 168 #Postbus 391

6040AD Roermond 6400AJ Heerlen
Tel. 04750-32589 Tel. 045-741488
Fax. 04750-10696 Fax. 045-741511

Wij wensen u een voorspoedig en gezond 1990.
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den tekomen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving.

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Geef stotteraars

even ac tijd.
Publikatie aangebodendoor

dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SUtt
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DE NIEUWE
NAAM IS:

HQENS
INDUSTRIEEL

Handelsterrein Krawinkel Zuid
Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Hoens-lndustrieel, een nieuwe
naam, een nieuw gebouw. Vanaf
2 januari 1990 gevestigd op het
Handelsterrein Krawinkel Zuid.
De bereikbaarheid van onze nieuwe
vestiging op het Handelsterrein
'Krawinkel Zuid' in Geleen biedt korte en
snelle regionale verbindingen en direkte
aansluiting op deomringende autowegen.
Hoens-lndustrieel is een Industrieel han-
delshuis in Machines, Lasbenodigdheden,
Bouwbeslagen, Bevestigingsartikelen,
Veiligheidsartikelen etc. Hoens-lndustrieel
verkooptaan'Overheid, Semi-Overheid,
Industrieën Bouwwereld.
U bent van harte welkom van
maandag tot en met vrijdag tij-
dens onze openingstijden van
08.00 uur tot 17.15 uur en op
zaterdag van 08.00 uur tot 12.00
uur.

Uiteraard blijft Hoens Ijzerwaren, onze
particuliere verkoop, aande Annastraat
te Geleen in zijn volle omvang gehand-
haafd en bereikbaar onder telefoon-
nummer: 04490-52920.

HET NIEUWE
TELEFOON
NUMMER IS;

Mededeling I
Navordering en I
teruggaaf heffingen I
op minerale oliën I
Met ingangvan 1januari1990 wordthettariefvan de I
accijns voorbenzine gewijzigd: H
Voor ongelode benzine wordthet tariefverhoogd met H
f0,77 totf78,22per hl; I
voorgelode benzine wordt het tariefverlaagd metfO,2J^k
totf79,22perhl I
Dc tijdelijke toeslag op de accijns van gelodebenzine H
wordt eveneens met ingangvan Ijanuaril99o verlaagdM
metf0,93 totf1,30perhl De accijns op dieselolie I
wordt met ingangvan 1januari1990 verhoogd met H

flo,6ototf36,o6perhl. I
Overaanwezigevoorraden ongelode benzineen dieselolM
wordt de accijns nagevorderd; voor wat betreft devoor^k
raden gelodebenzine, kan teruggaaf worden verkregen.U

Navordering I
Eigenaars van minerale oliën in I
opslagplaatsen - andere dan I
entrepots - waarinbij de aanvang I
van 1 januari 1990 voorraden I
ongelode benzine en/of dieselolie I
aanwezig zijn, moeten hiervoor I
aangifte doen.Deze aangifte dient I
uiterlijk op 5 januari 1990 in twee- I
voud bij een van de douanedistricten I
te worden ingediend. Dit geldt ook I
voor de hoeveelheden welke op I
1 januari 1990 naar die opslagplaatsen I
in vervoer zijn. De navordering I
bedraagt f 0,77 per hl ongelode I
benzine en f 10,60per hl dieselolie. I
Navordering blijft achterwege ■
indien het na te vorderen bedrag I
niet hoger is danf300,-. I

Teruggaaf I
Eigenaars van minerale oliën in I
opslagplaatsen - andere dan I
entrepots - waarinbij deaanvang I
van 1 januari 1990voorraden gelode I
benzine aanwezig zijn, kunnen I
uiterlijk 5 januari 1990 een verzoek I
omteruggaaf indienen bij een van de I
douanedistricten.Dit geldt ook voor I
de hoeveelheden welke op 1 januari I
1990naar die opslagplaatsen in I
vervoer zijn. De teruggaaf bedraagt I
f 1,16per hl gelodebenzine. Terug- I
gaafblijft achterwege indien het I
terug te gevenbedrag voor gelode I
benzine niet hoger is dan f 100,-. I

Voorhet vaststellenvan de aanwezige I
hoeveelheid in een opslagplaats I
moeten de verschillende soorten I
minerale oliën afzonderlijk worden I
genomen. Opslagplaatsen die in I
gebruikzijn bij een zelfde persoon I
worden tezamen als één opslagplaats I
aangemerkt. Het verzoek om terug- I
gaafen de aangifte moeten worden I
ingediend bij het hoofdvan het I
douanedistrict die de bevoegde
inspecteur is over de plaats waar de
minerale oliën zich bevinden. Indien -
meer dan één inspecteurbevoegd is,
worden het verzoek en de aangifte
gedaan .bij de inspecteur diebevoegd
is over deplaats waar de belang-
hebbende woont of is gevestigd.
In dat geval dient tevens een
afschrift van het verzoek ofde
aangifte intweevoud te worden
gezonden aan de inspecteurs die
bevoegd zijn over de andere plaatsen
waar de minerale oliën zich bevinden.
In het verzoek en in de aangifte
worden vermeld: de naam, het adres
en de aard van het bedrijf, de soort
en dehoeveelheid minerale oliën;
een nauwkeurige aanduiding van de
plaats waar de minerale oliën zich
bevinden en indien een pomp-
installatie is voorzien van een
telwerk, de stand daarvanbij de aan-
vang van 1 januari 1990.

In het verzoek omteruggaaf moet

ook hetbedrag waarop aanspraak
wordt gemaakt, worden vermeld.
De districten Douane zullen
desgevraagd nadere inlichtingen
verstrekken.

Belastingdienst Douane



tuari 1940. De vliegmachine kwam uit het Westen, de
iit het Oosten. Boven Mechelen aan de Maas sloeg de
af. Boven Meers zwenkte de verdwaalde vlieger daar-

naar links om met wind van achter een noodlanding te
'en maken. In een heg aan de zoom van een weilandnabij
Belgische dorpje Vucht kwam de Messerschmitt tot stil-

,A Beide inzittenden waren ongedeerd. Een van de lucht-w Umajoors - Hellmuth Reinberger - was op weg naar- en voor een stafbespreking over de veldtocht naar het
en. Hij had het nieuwste Duitse aanvalsplan tot in detail
in aktentas. Weliswaar kon een deel worden verbrand,r de resten, die in handen van de Belgen vielen, onthul-
Hitler's nieuwste wapen - luchtlandingstroepen. Zo zou

" Fliegerdivision tussen Namen en Dinant worden ge-
t. De parachutisten zouden er de Maasbruggen bezetten
erdedigen tot ze door het Duitse Zesde Leger zouden

ontzet.

OODEANDING VAN NAZI-TOESTEL OP 10 JANUARI 194O

Dutse aanvalsplannen kwamen
in Vucht uit de hemel vallen

in Etterbeek overgebracht. De do-
cumenten gingen linea recta naar
de Belgische militaire inlichtin-
gendienst.

Offensief
De onderzoekers stelden vast dat
de Duitsers een offensief tussen
Noordzee en Moezel voorbereid-
den. Slechts de Vesting Holland
zou ongemoeid worden gelaten.
De Duitse Derde Luchtvloot zou
de Fransen binden, het X. Flieger-
korps de Engelse zeestrijdkrach-
ten bezig houden en het VIII. Flie-
gerkorps de 7. Fliegerdivision tus-
sen Namen en Dinant droppen. De
parachutisten zouden de bruggen
bij Annevoie, Yvoir en Houx moe-
ten bezetten en verdedigen tot ze
door de spitsen van het Duitse
Zesde Leger zouden zijn ontzet.
Het zwaartepunt van de opmars
zou bij Maastricht komen te lig-
gen.

Slechts een datum ontbrak. In de
stukken was enkel sprake van
A-Tag en X-Zeit. In feite was de
aanval gepland op woensdag 17 ja-
nuari 1940 om 8.16 uur Duitse tijd,
ofwel 6.36 uur Belgische tijd.

reden. Hij trok onmiddellijk zijn
revolver én loste waarschuwings-
schoten, toen hij majoor Hoen-
manns zag lopen. Deze stak on-
middellijk zijn handen omhoog.
De grenswielrijders, die korporaal
Rubens waren gevolgd, fouilleer-
den hem.

Rookwolken verraadden majoor
Reinberger. Terwijl sergeant Ha-
bets de Duitser onder schot hield,
trapte korporaal Rubens het vuur
uit. De resten stopte hij in de ak-
tentas. In het vliegtuig vonden de
Belgen drie kaarten van België en
een kaart van Luxemburg. Met de-
punt van de bajonet in de rug wer-
den de Duitsers naar Mechelen
aan de Maas afgevoerd. Luitenant
Busseneers, die zijn commando-
post in het washok van Josephine
en Jefke Gorissen aan de Dokter
Haubenlaan had,, waarschuwde
kapitein Arthur Rodrique, de
commandant van een eskadron
Jagers te paard, die in het centrum
van Mechelen aan de Maas was in-
gekwartierd. Kapitein Rodrique
was geboren in Arlon. Behalve
Frans sprak hij vloeiend Duits.
Majoor Reinsberger vroeg hem op
een stafkaart aan te geven, waar ze
zich bevonden. Het verzoek om fa-
milieleden in Duitsland te mogen

bellen werd afgewezen. Ze zouden
wel langs andere kanalen worden
gerustgesteld.

Spek met eieren
Kapitein Rodrique verwittigde het
hoofdkwartier van het Eerste Le-
gerkorps in Tongeren, de com-
mandant van de Rijkswacht in
Eisden en zijn eigen commandant.
Deze gebood hoffelijk tegenover
de Duitsers te blijven. Valentine
Gorissen bakte spek met eieren
voor hen. Onder begeleiding
mocht majoor Hoenmann naar het
toilet. Terwijl kapitein Rodrique
hen nakeek, zag majoor Reinber-
ger kans om de paperassen, die op
tafel lagen, in het potkacheltje te
stoppen. Het „duvelke" stond
roodgloeiend. De klap van de klep
alarmeerde kapitein Rodrique die
zich geen moment bedacht. Hij
griste de documenten uit het vuur
en doofde de vlammen met de
voet. Ook overmeesterde hij ma-
joor Reinberger die zijn revolver
probeerde te ontfutselen om zich
van het leven te beroven.

In Vucht hielden soldaten en
Rijkswachters nieuwsgierigen op
afstand. Alphonse Theys, toen stu-

dent aan de Rijks Middelbare
School in Eisden en nu afdelings-
hoofd van de gemeente Maasme-
chelen, was een van de weinigen
die in het toestel heeft gezeten. Na
hem was Jules Cartuyvels erin ge-
kropen - de pastoor van Vucht.
Zelfs schoolklassen kwamen op
excursie. In hun opstellenontpop-
ten de kinderen zich als goede
waarnemers. „De lak van het vlieg-
tuig lag over de weide", schreef
een van hen. „Het uurwerk in de
kabien ging nog goed en wees een
uur later dan wij hadden", noteer-
de een ander.

Om vier uur plaatselijke tijd arri-
veerde uit Brussel majoor Jean
Verhaegen van de Belgische mili-
taire inlichtingendienst. De docu-
menten waren van kapitale bete-
kenis, oordeelde hij. Anders had
majoor Reinberger niet tot twee-
maal toe geprobeerd om zijn pape-
rassen te verbranden. Bovendien
waren er andere, minder riskante
methoden om stukken in handen
van derden te spelen. De landing
tussen bomen en heggen was een
huzarenstukje. Met minder kre-
diet van Boven waren de Duitsers
reeds in het Walhallah geweest.
Nu werden ze in afzonderlijke
auto's naar de Rijkswachtkazerne

vaartmaatschappij in Keulen, toen
de oorlog in Polen uitbrak en hij
weer was opgeroepen. Vanwege
een hartkwaal was de 52-jarige re-
serve-majoor commandant van de
vliegbasis Loddenheide gewor-
den. Op voorwaarde dathij de ach-
terstallige vlieguren zou inhalen,
had hij zijn militairbrevet terugge-
kregen. Majoor Hoenmanns nam
dan ook elke gelegenheid te baat
om te vliegen. Zelfs de vuile was
bracht hij met het vliegtuig naar
zijn vrouw in Keulen. Ook contro-
leerde hij de camouflage van ver-
scheidene vliegvelden.

Voor die inspecties had hij een
Messerschmitt-10 8 Taifun ter be-
schikking. De eenmotorige een-
dekker was in juni 1939 gebouwd,
had een vleugelspanning van 9,9
meter en een romplengte van 8,7
meter. De kruissnelheid bedroeg
plusminus 300 km. per uur..
Majoor Reinberger nam het aan-
bod aan onder voorwaarde dat het
weer goed zou zijn. Daarom verge-
wiste majoor Hoenmanns zich
kort voor de start van de weerge-
steldheid tussen Munster en Keu-
len - in vogelvlucht ruim 100 kilo-
meter. De metereologische dienst
meldde helder weer en goed zicht.

Boven het Ruhrgebied kwam
Hoenmanns' kist echter in dichte
mist. Het waren fabriekswalmen
die bij oostenwind tot ver over de
Rijn reikten. Majoor Hoenmanns
veranderde van koers. Hij vloog in
westelijke richting teneinde van
Duisburg tot Keulen de Rijn tei
kunnen volgen. Wat hem ontging
was dat de windsnelheid aanzien-
lijk hoger was dan hem was opge-
geven. De rivier, diehij vanafVen-
lo volgde, was dan ook niet de
Rijn, maar de Maas. Bij het zien
van de kanalen kreeg hij in de ga-
ten dat hij te ver naar het Westen
was afgedwaald. In paniek zette
hij koers naar het Oosten. Vermoe-
delijk als gevolg van een verkeer-
de handeling sloeg boven Meche-
len aan de Maas de motor af.

Omdat majoor Hoenmanns niet
wist waar hij was en het toestel
snel 'hoogte verloor, zwenkte hij
naar links. Was hij doorgevlogen
dan was hij waarschijnlijk in
Stem, Geleen of Sittard en mis-
schien zelfs nog in Duitsland ge-
land. Nu kwam de Belgische
Maasvallei op hem af. Bij het zien
van bomen en heggen sloeg hem
de schrik om het hart. Met het
zweet in de handen navigeerde hij
tussen twee bomen langs de Lang-
broekbeek. De toppen van de
vleugels braken af. Ook het lan-
dingsgestel begaf het. Met gewelf-
de wenkbrauwen zag Engelbert
Lambrichts, die wilgen aan het
knotten was, twee mannen in een
grijsblauw uniform uit het toestel
klimmen. Het stak met de neus in
de heg, waarmee het weiland van
Hendrik Conings was afgemaakt.

Strikt geheim
Waar waren zij? Duidelijk niet in
Duitsland. Daarom moest worden
voorkomen dat de aktentas met
het strikt geheime dossier in
vreemde handen viel.

„Haben Sic Streichhölzer?", vroeg
majoor Reinberger aan Engelbert
Lambrichts. Uit de gebaren van de
Duitser kon de gepensioneerde
slager opmaken dat hij lucifers be-
doelde. Hij had er nog drie in een
doosje. Terwijl majoor Hoen-
manns zich met de Belg onder-
hield, probeerde majoor Reinber-
ger achter een heg de papieren in
brand te steken. Hij was de wan-
hoop nabij, toen ook de tweede lu-
cifer uitwaaide. Pas bij de derde
poging vatte „Fail Gelb" vlam.

„Halt!", echoode het door de lan-
douwen. Het was de stem van Ge-
rard Rubens, korporaal-foerier
van de grenswielrijders die van
Vroenhoven tot Eisden de brug-
gen over het Albertkanaal en de
Zuid-Willemsvaart bewaakten. Hij
had de noodlanding vanaf de brug
over de Zuid-Willemsvaart in Me-
chelen aan de Maas kunnen vol-
gen. Hij was er om de grenswielrij-
ders van sergeant Francois Habets
te bevoorraden. Met een rotvaart
was hij over het jaagpad langs de
Zuid-Willemsvaart naar Vucht ge-

" Alphonse Theys (63) uit het Belgische Vucht bij het monu-
ment, waar op 10 januari 1940 een verdwaalde Messerschmitt
een noodlanding maakte. Een van de inzittenden had tot in
detail de plannen bij zich voor de Duitse aanval op het Wes-
ten. Slechts een deel van de paperassen wist de Duitser te ver-
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ansport
I|uchtmachtformatie „Flieger-
gr 220" was met het transport
B^roviand, munitie en reserves
■e 7. Fliegerdivision belast.Blhebber van deze luchttrans-
%nheid was kolonel Bassen-
de echter ook chef van het
tmachthoofdkwartier in We-
Was. Om diereden was majoor
Iberger in de praktijk de com-
Idant van de in Munster gesta-Wde eenheid.

J<*at „Fliegerführer 220" voor de
fatie in Namen met het I. Flie-

van generaal Ulrich
*uert in Keulen zou moeten sa-
f'Werken, kreeg majoor Rein-eer in de avond van 9 januari de.er zich de volgende morgen
*Keulen te begeven.

dr Erich Hoenmanns, de
Jfriandant van de vliegbasis

in Munster, bood
lift aan. Hij had in de Eer-

Wereldoorlog reeds gevlogen,vertelde hij die avond bij een? bier in de officiersmess. Hij
: rechten gestudeerd en was di-

van een binnenscheep-

i^ (ADVERTENTIE)

Bruiloften
Familie-diners,

kaderfeestjes enz.
" in de meest

]{Jiselijke omgeving.
u voelt er zich

echt thuis.

Rimbergerweg 2a
j^nssum, Tel. 045-254770

IALUMINIUM■KUNSTSTOF[HARDHOUT

Lkubouw
jp^traat? Nuth, tel. 045-24191?

door jan van lieshout

Limburgs dagblad provincie

Ondanks het late uur werd gene-
raal-majoor Raoul van Overstrae-
'ten nog ingelicht. De militaire ad-
viseur van de koning zou de stuk-
ken de volgende dag wel bekijken.
Het zou zon vaart niet lopen. Er.
was al vaker vals alarm geslagen.
Na lezing van de documenten leg-
de hij echter strikte geheimhou-
ding op. Voorts gelastte hij de ka-
binetschefvan de ministervan de-
fensie om de voorbereidingen
voor een evacuatie van de wapen-
fabrieken in en rond Luik te tref-
fen. Om half één was hij bij de ko-
ning. De documenten gaven de on-
heilsprofetiën van de Belgische
militaire attaché in Berlijn en van
de nuntius in Brussel een Dantes-
ke dimensie, zo oordeelde ook.
Leopold 111. Het was de hoogste
tijd om de buurlanden in te lich-
ten.

Achtereenvolgens ontbood Van
Overstraeten de militaire attaché's
van Frankrijk en Groot-Brittannië
die hij een samenvatting van de
Duitse documenten meegaf. Uil
Den Haag liet hij de Belgische mi-
litaire * attaché, luitenant-kolonel
Pierre Diepenrijckx, overkomen
Ook hem dicteerde hij een resumé
voor generaalReynders, de opper- .
bevelhebber van de Nederlandse
land- en zeemacht. Deze hechtte
geen geloof aan de plannen. „Ze-
nuwoorlog", was zijn verweer.

Hitler had echter het schuim op de
mond staan, toen kolonel-generaal
Alfred Jodlhem op 11 januarikort
voor de middag inlichtte. De Füh-
rer ontsloeg generaal Felmy, dé
opperbevelhebber van de Duitse
Tweede Luchtvloot, waartoe ook
de verdwaalde Messerschmitt be-
hoorde en benoemde generaal
Kesselring, die de luchtoorlog in
Polen had geleid, tot diens opvol-
ger. Toch werd het aanvalsplan
niet uitgesteld.

~~__
De Duitse militaire inlichtingen-
dienst mobiliseerde zijn agenten,
onder wie G.J.H. Seelen, de com-
missaris van politie in Heerlen die
probeerden te achterhalen wat in
Belgische handen was gevallen.
Het verzoek van luitenant-kolonel
Friedrich Rabe von Pappenheim.
de Duitse militaire attaché in
Brussel, om zijn landgenoten te
mogen bezoeken werd afgewezen.
Voor de druk van luitenant-gene-
raal Ralph Wenninger, de Duitse
militaire attaché in Den Haag, ging
de Belgische generale staf echter
overstag. Op vrijdag 13 januari
mochten de militaire attaché's de
majoors bezoeken. Hun gesprek
werd afgeluisterd. Niet alles kre-
gen de Belgen mee - de Duitsers
trommelden gedurig met de vin-
gers op tafel. Maar op de vraag van
luitenant-generaal Wenninger, ol
de stukken afdoend waren vernie-
tigd, hoorden ze majoor Reinber-
ger bevestigend antwoorden. Een
telegram van die inhoud werd
naar Berlijn gestuurd.
i

Op zaterdag 14 januarimeldde ko-
lonel Georges Goethals, de Belgi-
sche militaire attaché in Berlijn."
dat de Duitsers op zondagmorgen-1
België zouden binnenvallen ten-' 1
einde te voorkomen dat naar aan- -leiding van de noodlanding van
het Duitse vliegtuig in Vucht te- *genmaatregelen zouden worden Jgenomen. Om 11 uur 's avonds
werden alle verloven ingetrokken.
Zelfs in bioscopen werd de order
omgeroepen.

Ook in Nederland werd alle bewe-
gingsvrijheid opgeheven. Genie
zaagde bijten in de bevroren wa
terlinie en bracht slagsnoeren aan
onder de bruggen over IJssel
Waal, Maas-Waalkanaal, Maas en
Julianakanaal die van zonsonder
gang tot zonsopgang gesloten
moesten blijven.

Vanwege de ongunstige weers
voorspellingen werd de Duitse"
aanval echter andermaal afgelast
Hitler gelastte een andere opzet en
strikte geheimhouding.

Op 10 mei 1940 sprong de 7. Flie-
gerdivision bij Moerdijk, Dor
drecht en Rotterdam. De parachu
tisten bezetten de bruggen via wel
ke de Oostenrijkse 9de Pantserdi
visie naar Den Haag oprukte om e
de met vliegtuigen afgezette 22
Luftlandedivision te ontzetten.

Ook landden die 10de mei zweef
vliegtuigen nabij de bruggen ove
het Albertkanaal in Veldwezelt,
Vroenhoven en Kanne met aan
boord parachutisten die de bewa-
kers snel hadden uitgeschakeld.
De brug bijKanne kon worden op-
geblazen, maar via de bruggen in
Veldwezelt en Vroenhoven kon-
den twee Duitse tankdivisies - zij
het met een dag vertraging die ze
in Zuid-Limburg hadden opgelo-
pen - ongehinderd België binnen-
rijden. Het onneembaar geachte
fort van Eben Emael was binnen
tien minuten uitgeschakeld door
zweefvliegers die eveneens een
parachutistenopleiding hadden
gehad.

Onmiddellijk na de capitulatievan
België vroegen de Duitsers om de
uitlevering van de majoors Rein-
berger en Hoenmanns. Deze zaten
toen al in Engeland. Later werden
ze in Canada geïnterneerd. In 1944
werden zij tegen Geallieerden uit-
gewisseld. Hoenmanns werd door I
de krijgsraad onschuldig bevon-
den; Reinberger als beroepsmili- ;
tair ontslagen.

Een monument houdt de herinne- I
ring aan hun noodlanding leven- ;
dig.
„Hier vielmet dokumenten zwaar i
de eerste Duitse adelaar.
Jong en oud heuge't U goed
vier maand later kwam de vloed", .
zo luidt de tekst.

Parachutisten waren opgeleid
tendal nabij Berlijn. Hellmuth'berger was commandant van
Parachutistenschool geweest.
Ook redigeerde de instructie
de inzet van parachutisten. ,

1 1939 leek het zover. Duits-
en Rusland hadden Polen

'eeld. Hitler had daardoor de
voor een offensief in het

jen. Op 27 september 1939
'6 hij de opperbevelhebbers
'and-, lucht- en zeemacht van
plannen in kennis. Met de
'faliteitvan de Benelux hoefde
1 rekening te worden gehou-
Die neutraliteit was maar fa-

-6 Op 19 oktober 1939 was het
klaar. „Fail Gelb" was,codenaam. Op 12 november

jzou de operatie beginnen. De
zou nabij Gent

'len gedropt. Aangezien de
Jjal reeds acht keer was uitge-ven aangepast, was begin 1940

hun aanvalsdoel.

assen. Uit deresten bleek dat voor het offensief luchtlandings-
troepen zouden worden ingezet. Alphonse Theys was een van
de weinigen die het toestel ook van binnen had kunnen bekij-
ken.

Foto: WIDDERSHOVEN
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D’r oep van Kirchroa wil het WMC verbeteren
’Depolitiekin?Waaromniet?’

door joos philippens
KERKRADE - Hij is er speciaal voor van zijn sokkel ge-
daald. „Valt niet mee, na 32 jaar", puft dr Joep als hij het
eerste pilsje aan zijn lippen zet. Dr Werner van café dr
Sjlaagboom aan de Kerkraadse markt trekt zich na gedane
arbeid stilletjes terug.

nalist volgt een beslist niet sma-
keloos relaas in even sappig
Kerkraads. De Italiaanse dichter
PETRArca kon er in de middel-
eeuwen al heel wat van, maar de
liefdeskreten van dr Joep ma-
ken ons rood tot over de oren.
Pittig, pittig, en dat voor zon
oude man. Jammer dat het niet
in de krant mag...

Een heus interview. Als rechtge-
aardekoelpiet kon dr Joep maar
moeilijk overtuigd worden van
het nut van zoiets. „Maar ja",
geeft hij uiteindelijk toe: „Nieu-
we tijden, nieuwe media". Waar-
na in onnavolgbaar koelplat de
loftrompet wordt gestoken over
de 'tsiedonk', alsof dit de aller-
laatste wetenschappelijke uit-
vinding is. Dr Joep maakt een
wat gedateerde indruk.

Dr Joep hervindt zich vervol-
gens snel, de verslaggever helpt
hem weer recht op zn kruk. Met
zichtbaar afgrijzen kijkt hij naar
enkele smiechten die verderop
in het café gemeen achter hun
bloenootjes zitten te grijnzen.
„De tol van de roem", zie je hem
denken. Maar als elkrechtgeaard
beeld is hij beschimping en be-
spuwing gewend.

Beschimping
„Wat wil jenou eigenlijk weten?"
Joep zegt het streng en sjtram zit
hij op de barkruk. Een sollicita-
tie naar een fiksekramp in de on-
derdanen. Als een beeld die ten-
minste kan krijgen.

Fluisterend bekent hij engte-
vrees te hebben. Logisch als je
een middelgroot plein als je wo-
ning kunt beschouwen. „Ik heb
me voor het laatst zo gevoeld in
de kist op weg naar mijn sokkel,
32 jaar geleden."

Op 16 juni 1957 werd hij op zn
plaats gezet in aanwezigheid van
de gouverneur en de bisschop.
Volle glorie.
„Hoe zit het met de liefde?"Deze
abrupte 'ijsbreker' van de jour-
nalist is raak. Joep verstijft nu
pas echt. „Hey, zets mig dat je-
velles nit in de tsiedonk!",
smeekt hij. Met een vocabulaire
dat bij vertaling onherstelbaar
van zijn charme zou worden be-
roofd.

Joep in glorievolle tijden. 16 juni 1957, heelKerkrade is uitgelopenvoor zijnonthulling
(archieffoto)

„Het WMC, Joep jong, dat was
weer goed!" De journalist moet
zijn opmerking tot twee keer toe
herhalen, want Joep bevindt zich
met zn gedachten nog steeds in
hogere sferen. „Jevelles, jevel-
les", mompelt hij slechts. Om
vervolgens spontaan de geest te
krijgen. „Maar het WMC kan veel
beter! Véél beter."

bewonderend toe. Dr Werner
laatvan de weeromstuit kostbare
liters pils verloren gaan.

„Maar", besluit Joep na een niet
minder dan indrukwekkend te
noemen betoog: „Zets mig dat je-
velles nit in de tsiedonk!" Nipt
aan het pilsje en vraagt weer
rechtop gezet te worden.

De journalist vraagt zich hardop
af wat voor interview dit is. Hoe
kan er ooit een verhaal in de
krant komen, als Joep niks in de
tsiedonk wil?Maar de marktheld
antwoordt, enigszins aangescho-
ten, dat wel: „Is mig totaal ejaal!"

de maag. Maar als beeld krijg je
natuurlijk afgezien van vele por-
ties regenwater zelden iets te
drinken.

Hij begint op samenzweerderige
toon zijn vermoedens te uiten
over machtsmisbruik, daarbij
een relatie leggend tussen de fi-
nanciële opbrengst van het WMC
en het imposante huis dat de
voorzitter van die stichting in
hartje Kerkrade heeft gebouwd.

Roddel
„Zets dat mèr in de tsiedonk!",
blèrt hij. De verslaggever twij-
felt, kijkt bedenkelijk.Misschien
overweegt hij dit citaat aan de in-
middels verdwenen smiechten
van de roddelbladen te verko-
pen...

„Maar de politiek, Joep. Hoe zit
dat nou?" Joep beseft nu niet
meer dat hij met een persmus-
kiet aan tafel zit en bralt hardop
dat hij zomaar eventjes op num-
mer twee is neergezet door de
lijst Bescherming Burgers.

„En alleen nog maar niet op de
eerste plaats, omdat ze de lijst-
trekker na zoveel jaren niet wil-
den passeren". Hij doet zelfs een
poging om dat bescheiden te la-
ten klinken.

„Maar Joep, jebent een symbool.
Je gaat je toch niet verlagen tot
de alledaagse politiek?" Joep
kijkt gepikeerd opzij. „De poli-
tiek? Waarom niet! Bovendien
verdient het lekker! " Meteen
hierop bijt hij op zijn tong en
krijgt hij een knalrode kop.

De journalist voelt dat hier een
keiharde primeur in het ver-
schiet ligt, dringt aan. Joep ont-
kent heftig, maar liegt.
De verslaggever pakt hem bij
zijn kladden en eist nu met ge-
weld toelichting. Joep hangt ach-
terover op zijn kruk en vertelt
van de duizend gulden.

Daarop verlaat de journalist het
pand, Joep achterlatend die ver-
dwaasd half over de bar heen
hangt. Hij had zich zijn eerste in-
terview waarlijk anders voorge-
steld.

Uit betrouwbare bron vernomen,
29 december 1989

zich betrapt. „Hoe weet je dat,
van wie heb je dat... herjotssak-
ker!" De smiechten voelen dat ze
hier een geheide primeur heb-
ben. Ze loten wie Henk van der
Meijden mag opbellen en zijn
daardoor een kwartier uit beeld.

Na een vage ja-knikvan de jour

Het ene na het andere geniale
idee smijt hij de ruimte in, alsof
Zwarte Piet met pepernoten
strooit. De verslaggever, toch
heel wat gewend, raakt volstrekt
in Joeps ban. De smiechten ver-
derop luisteren nu ingetogen en

„De politiek Joep, niks voor
jou?" Hij lijkt geschokt, voelt

Ondertussen valt dr Joep het
halve pilsje duidelijk zwaar op

door richard willems

Dverreden
door taxi
Van onze verslaggever

't»GRAAF - Een 63-jarige in-
«" yan Landgraaf is donderdag-
|d in zijn woonplaats overreden
een taxi. De man raakte be-

d onder de auto. Deze moest
worden, voordat de man

ir de wagen vandaan kon wor-
Sehaald.
ongeluk gebeurde omstreeks

die avond bij de tweede flat
Achter de Winkel in Schaes-'"Landgraaf. De man werd metti overgebracht naar het De We-
skenhuis in Heerlen. Zijn toe-* was gisteren nog kritiek.
>litie van Landgraaf wil graag
itact komen met eventuele ge-
van het ongeval, vooral met

ln die de taxi heeft opgekrikt
het slachtoffer bevrijd konlen. De politie Landgraaf is tefjken onder telefoonnummer[328333.

exposities
HEERLEN

' Jtourgse Volkssterrenwacht, I
j
aapskooiweg 95. Van vuurpijl tot

Open di t/m vr en zo 13-17. *" di en vr ook 19.30-22uur. Thermen-
r?euni, Coriovallumstraat 9. Thermen.badgebruiken in de Romijnse Tijd.
I

1'1, open di t/m vr 10-17 uur, za, zo.feestdagen 14-17 uur. Stadsgalerij,
"dhuisplein 19. Dé zondeval, installa-. van Edwin Janssen. T/m 4/2, open di
C*r 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Wel-
(l^or. Aquarellen van Leny Spanjer en)'P Frankort. Open dag. 9-21 uur, za ent'3-19 uur. Galerie de Nor, Geerstraatf: Expositie van Toine Dekkers. T/mt 1 Galerie Signe, Akerstraat 82a.F* van Frans Budé en Andries Soer.
Q 14/1, open wo t/m zo 14-17 uur.
C'dsschouwburg. Werk van ToonJ*fs. T/m 28/1, open ma t/m vr 10-15

LHOENSBROEK

P. Foto's van Rushaka Teekema. I
15/1, open werkdagen 9-16 uur. I. Bongerd 13.Werk van I. Sormani. I

29/12, open dag. 9-16 uur.

bioscopen
Heerlen

f !??*!: The Abyss, dag. beh. zo 14.30I Kj^O en 20.30 uur. zo alleen 14.30 uur.
I ijuo'': Ghostbusters 2, dag. beh. zo 14
(kl . 18.45 en 21 uur, zo alleen 14 uur.HJY'm: Romuald and Juliette, dag. beh.Hk. 18.15 en 20.30 uur, zo alleen 15 uur.
K~" Oudejaarsavond gesloten! Back to
■J* future 2, dag. 14 16.15 18.45 en 21.30rK: Theo en Thea en de ontmaskering
Uls i het tenenkaasimperium, dag. 14.15
■t's 19 en 21.15 uur. Erik de Viking,
BK?- 14.15 16.15 18.30 en 21 uur. Wild|t!ng, dag. 18.30 en 21 uur. De Avon-K*1'dag. 14.15 en 18.30 uur. De Kassiè-
\\% «ag. 16.15 en 21 uur. Oliver en Co,
'hg: 14 15.45 en 17.15 uur. De Spiegel:ene Vera, vr za ma di 21 uur.
KERKRADE

Rainman, wo 20

Regioredactie
kostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

I kantoor Heerlen,« 045-739284
Dragstra,

I «045-710317
j^nile Hollman,« 045-422345
Hans Rooijakkers,

ijans Toonen, chef
«045-443316
Hichard Willems,
«04406-15890
kantoor Kerkrade,« 045-455506
i?os Philippens,

k^04455-2161

Drie Heerlense moorden uit 1989 nog niet opgehelderd

Politie houdt zware
jongens amper bij

praktijk wijst voortdurend uit
dat, indien je bij een moord na
enkele dagen nog geen concrete
aanwijzingen hebt, je het in de
meeste gevallen wel kunt schud-
den."
Brongers, gepokt en gemazeld in
de aanpak van de zware crimina-
liteit, baalt er vanzelfsprekend
van dat de moordenaars van bo-
vengenoemde personen nog vrij
rondlopen. Hij voelt dat echter
niet als een verwijt in de richting
van de recherche. Eerder ziet hij
het gegeven, dat de moordenaars
nog niet achter de tralies zitten,
als een gevolg van de beperkin-
gen waar het héle politie-appa-
raat tegen aanhikt.
„De klassieke opsporingsmetho-
den zijn niet meer toereikend,
terwijl de misdaad veel comple-
xer is geworden. Er is niet ge-
noeg geld, tijd en mankracht om
er een slagvaardige aanpak op na
te houden, om de zware jongens
te kunnen bijbenen. Wij lopen
veel te vaak achter de feiten aan
omdat onze opsporingsmetho-
den bij de zware criminelen be-
kend zijn en dus heel eenvoudig
omzeild kunnen worden. ledere
zichzelf respecterende boef
houdt bijvoorbeeld voortdurend
rekening met de mogelijkheid
dat hij wordt afgeluisterd. Na-
tuurlijk zijn wij ons daar pijnlijk
van bewust."
„Maar weet jewat nog erger is,"
gaat hij verder, „erger is dat we
eigenlijk heel goed weten wie de
grote jongens zijn. Vaak resulte-
ren kostbare, omvangrijke en
langdurige onderzoeken echter
alleen maar in het vaststellen van
contacten, relaties en ontmoetin-
gen. Meestal slagen we er niet in
onze doelstellingen in concrete
resultaten om te zetten. Ook als
het gaat om liquidaties, waarbij
afwijkend gedrag en concurren-
tie-overwegingen de meest voor'
de hand liggendeoorzaken lijken
te zijn."

Het ontbreken van de nodige
middelen frustreert de ervaren
rechercheur evenwel niet,
Roeien met de riemen die je
hebt, creativiteit aan de dag leg-
genen voortdurend proberen om
je tegenstander te slim af te zijn,'
dat is zijn credo.

Toch is zijn verlanglijstje om de
zware jongens lik op stuk te ge-
ven, groot. „Het afluisteren van
gesprekken, anders dan via de
telefoon, dient onder zekere
waarborgen mogelijk te zijn. Ook
het verminderen van straf bij be-
langrijke informatie door crimi-
nelen, moet kunnen. Voor een
goede bestrijding van de zware
criminaliteit is dit zeer essen-
tieel. De anonieme getuige moet
een wapen ten diensteVan poli-
tie en justitie blijven. Als deze
mogelijkheden gerealiseerd kun-
nen worden, dan komen we al
aardig in de goede richting. Bo-
vendien kunnen we dan meer te-
gemoet komen aan het hoge ver-
wachtingspatroon, dat de bur-
gers erop na houden. Men denkt
immers dat de politie alles aan-
kan. Dat is niet zo. De waarachti-
ge rechercheur is geen nimmer
falende Kojak of Columbo, met
of zonder herkenbare tic. Hij is
een vakbekwame kameleon, die
in alle opzichten de geloofwaar-
digheid hoog in zijn vaandel
heeft staan."

HEERLEN— De heren Columbo enKojak lossen moor-
den op. Doorgaans binnen één aflevering. Of gewoon
binnen de tijd die men benodigt voor het afknagen van
een Havanna of het weglebberen van een kleuterlolly.
In ieder geval houden de speurneuzen van de buis er
zonder uitzondering oplossingspercentages van hon-
derd procent op na. Want dat wil, nee dat eist, het hoog-
geëerd televisiepubliek. Een Columbo ofKojak die aan
het eind van een aflevering de boef niet bij zijn lurven
heeft, voldoet immers geenszins aan de verwachting.

Vanzelfsprekend is de werkelijk-
heid anders. Rechercheurs, die
binnen een uurtje kwaadwillen-
den aan gevangenislogies helpen
of voorzien van tot overgave
dwingende kogelgaten, bestaan
niet.

Laten we de scène van Holly-
wood maar eens verplaatsen
naar de Oostelijke Mijnstreek.
Daar vonden gedurende het af-
gelopen jaarzes moorden plaats.
Drie daarvan werden opgelost:
de moord op de Duitse prosti-
tuee Helga Vogel, de moord op
de alleenstaande mevrouw Kati-
ma en de moord op de Duitse ta-
xichauffeur Horst Wendland.

De andere helft van het aantal le-
vensdelicten, staat echter nog
'open. Zij dragen de namen van
hun slachtoffers. De zaak Mari-
nus van Wagenveld, de zaak
Yvonne Plasmans, de zaak Louis
Schneider... Een korte terugblik.

#Drie moorden nog niet opgelost, waaronder die op Marinusvan Wagenveld. (archieffoto)

beloning van 25 mille uit. Maar
daar is niemand happig op. Al
gauw komt de politie tot de con-
clusie dat velen van demoord en
de moordenaars afweten, maar
dat niemand zijn leven voor 25
mille in de waagschaal durft te
stellen. Ook het dossier Schnei-
der verdwijnt zodoende zonder
de aantekening dat er verdach-
ten zijn gearresteerd, in de la. En
tot op heden is dat dossier niet
meer ter tafel geweest.

Die conclusie is het enige dat
voorlopig met zekerheid over de
zaak Van Wagenveld gezegd kan
worden. Want ondanks een pam-
flettenactie in de Heerlense bin-
nenstad en ondanks een 'adequa-
te' beloning die voor de gouden
tip wordt uitgeloofd, komt de po-
litie geen stap verder.
Via het programma 'Opsporing
Verzocht' wordt na verloop van
tijd weliswaar nog duidelijk dat
een geldpas van Van Wagenveld
na de moord is ingeslikt dooreen
giromaat in Maastricht, maar
daar blijft het ook bij. Nu, aan het
eind van dit jaar, ziet de politie
zich nog steeds geconfronteerd
met dezelfde vragen als zes
maanden geleden, wanneer een
attente huismeester de politie
alarmeert omdat het zo stinkt in
de gang, waarna hij de deur van
de woning openmaakt en de
oude huurder morsdood achter
de voordeur aantreft, waar hij al
een week badend in zijn bloed
heeft gelegen.

Roofmoord
Marinus van Wagenveld wordt
op 22 mei dood aangetroffen in
zijn flatwoning te Schandelen,
gemeente Heerlen. De introverte
vrijgezel is met negen messteken
in de borst om het leven gebracht
en zijn keel is doorgesneden.
Aangezien de woning van de 73-
-jarige man volledig overhoop is
gehaald, constateert de politie
roofmoord.

Twee weken na de lijkvondst
wordt duidelijk waarom er ge-
zwegen wordt. De politie meent
namelijk een dader op de hielen
te zitten en hoopt die aan de
hand van getuigenverklaringen
te kunnen arresteren. En verha-
len in de krant zouden bepaalde
mensen kopschuw kunnen ma-
ken...

Uiteindelijk blijkt het om de ge-
wurgde 25-jarige Yvonne Plas-
mans te gaan, een werkloze
schoonheidsspecialiste uit Heer-
len. Ze is vermoedelijk het
slachtoffer van een seksueel mis-
drijf. Het rechercheteam dat be-
last wordt met het onderzoek,
houdt meteen de pers op afstand
en zwijgt in alle talen over de
voortgang van het onderzoek.

lijk in de Rimburger bossen. Het
gerechtelijk laboratorium durft
de sekse van het slachtoffer in
eerste instantie niet vast te stel-
len, omdat het lichaam zeer ern-
stig door ongedierte en hitte is
aangetast.

Nog geen maand later schrikt de
Mijnstreek opnieuw op. Een
wandelaar ontdekt op 26 junieen

Lustmoord

Maanden later, als de zaak Plas-
mans al min of meer vergeten is,
vertelt een bij het onderzoek be-
trokken rechercheur aan deze
krant, dat de moordenaar van
Yvonne subiet achter slot en
grendel terecht zou komen, als
bepaalde getuigen het lef zouden
opbrengen hun zwijgen te door-
breken en zich niet langer door
de angst om represailles de
mond zouden laten snoeren.

Echter, ondanks het hardnekki-
ge zwijgen blijft die arrestatie
uit. De getuigen, waarvan de po-
litie denkt dat ze meer, zoniet al-
les kunnen vertellen over de
moord op Yvonne, zweren met
de hand op het wetboek niets
van de affaire te weten. Het on-
derzoek, dat lang de indruk heeft
gewektvruchten te zullen afwer-
pen, komt zodoende op dood
spoor te zitten.

Weinig hoop
Hoofdinspecteur Louk Brongers
van het Heerlense politiekorps,
die als rechercheur of als coördi-
nator van een rechercheteam bij
de diverse onderzoeken werd-be-
trokken, fronst zijn wenkbrau-
wen als hem gevraagd wordt of
er nog hoop op opheldering van
deze zaken bestaat.

De Heerlense politie zet 28 man
op de zaak, die gezien wordt als
een kille, goed voorbereide afre-
kening in het milieu. Kort na de
moord wordt in Maastricht de
daderauto aangetroffen. Van de
moordenaars ontbreekt echter
elk spoor. Via de pers roept de
politie getuigen op, maar dat le-
vert, buiten wat tips over de al
gevonden auto, niets op.
De familie van Louis Schneider
looft na verloop van tijd zelfs eén

tember voorgoed in de kast ver-
dwijnt, wordt voor café 'Oud
Meezenbroek' in Heerlen de Mer-
cedes van de 28-jarige Louis
Schneider uit Heerlen met twin-
tig kogels doorzeefd. Schneider
heeft geen enkele kans, hij is op
slag dood. De daders (men gaat
uit van meerdere personen) ver-
trekken na het dodelijke salvo
uit de mitrailleur rustig in hun
Ford Sierra. Ze stoppen zelfs nog
voor een verkeerslichten wach-
ten keurig tot het licht op groen
springt.

„Eigenlijk kun je daarover geen
zinnig woord zeggen. Maar de

Afrekening
Als het dossier Plasmans in scp-
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in gesprek
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limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

lininia
tLimburgs Dagblad lees ik dat
§ tonten uit Landgraaf na 2'/_
| 'ethouderschap de schrijnen-
\od van de minima wil gaanben.
'oor de verkiezingen im maart
Toef ik daar wel een bijsmaak

■ Wijk ben ik blij met de voor-
j's van deze wethouder, maar

|>et me toch van het hart dat de

ipen jaren de voorlichting aan
üma wel erg sober is geweest,
ï het goedkoop om vlak voor

■-'kiezingen pas met een goed
i beleid te komen. Het is vaak
lederend genoeg om van de
td afhankelijk te zijn. Nu wor-
'e ook nog door de PvdA als
feingsstunt gebruikt,
jfi niet getwijfeld aan de op-
leid van Jan Bonten als hij
'eet af aan dit beleid gevoerd
laar nu trek ik zijn eerlijke be-
jgen toch in twijfel. Als dat ex-
W er daadwerkelijkkomt, zorg
ens voor adequate informatie.
1toch heel eenvoudig om een
f toe te voegen aan de formu-
lawine die bijstandsgerechtig-
teregeld moeten'invullen.

' al acht jaar, tegen heug en
I. in de bijstand maar heb tot
Wen geen informatie ontvan-De sporadische berichtjes in
Plaatselijk weekblad vind ik
fe armoedig om de term 'voor-
-Ig' aan te verlenen. Tenslotte
Bc er va^i overtuigd dat veel
*n in de bijstand zich bij mijn
kunnen aansluiten.
&GRAAF

Mevr. C. van Iperenburg

nog even
’89
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00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000o _ g
8 Mtti fam W'J danken u voor het o
8 IflHUif' genoten vertrouwen in g
o 1989 en wensen u een g
o V W gelukkig en voorspoedig g
8 o;
00000000000000000000000000000,
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi
O Oi
Owi| danken u voor het genoten vertrouwen la het jaar 1989en W
O wensen iedereen een gelukkig en voorspoedig 1990

8 ELECTRO PLUM GULPEN o
O oorpstraat3o Gulpen Tel 04450-2280 O
o_^J §
O Wij hebben een eigen servicedienst. g
g Radio - TV - Huishoudelijke apparaten - Verlichting - Reparatieafdeling o
O °00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
8 HOTEL-PENSION Z
§ ONS THUIS 8
O Dorpstraat 10-12, Gulpen O
öï» » wensen aan alle vrienden en bekenden O

«eJ*£%_ een gelukkig en voorspoedig 1990. g
w<jg Tevens uw adres voor zaalverhuur, koffietafel, i»

j[ feesten en bruiloften. g
cjl-j, Telefoon 04450-1562 O

00000000000000000000000000000
O qV g
i-^jr Heerlen §
8 <L o
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000

° 2o tï- 2O . Directie en 2o og medewerkers van het §
g Arbeidsbureau g
O Oostelijke Mijnstreek o
O jiii °O danken al hun o
o og relaties voor het g
g genoten vertrouwen g
o in 1989 en wensen u oo , oo een eoede oo . . og jaarwisseling en een g
g voorspoedig 1990. g
o oo oo oo oo o
§ MBmDWXUREAU §
o "^ o
O Oostelijke MljKJtiïEi Q
O oo o
O Heerlen Brunssum Kerkrade O
O l'uiKi.i.il '-'ld Kumprni-ninuil të-M Pusistraai 15 O
O l>ll ICT Hrrrlro G443 t:K Brunssum 6461 AW Kerkrade 6
O oo o
O Arbeidsbureau en CentrumVakopleiding, o

Samengoedvoorwerk. O
O O
00000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000o oo Wij danken u voor het genoten o
g vertrouwen in 1989 en wensen u g
g een gelukkig en voorspoedig 1990. o

®SIEBEN B.V. |
ov bouwstoffen!"o£)f_to og£& Schelsberg 94 g

Heerlen. Tel. 725782 O
<A> O

00000000000000000000000000000

§ HAROS AUTOSHOP §
o o
O Parallelweg 251, Heerlen O

f §
wenst al zijn klanten een goed O

en voorspoedig 1990 O

00000000000000000000000000000

1 Slagerij Brouwer en Zn §
o oo o
,Q Akerstraat 33, tel. 714897; Q
§ Rotterdamstraat 100 tel. 725321; o
O Kissel 57, tel. 725250 O
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen o

° in haar 1989 en wensen u een gelukkig en §

t voorspoedig 1990 O
8

00000000000000000000000000000
o o
O II ij (lonken n roor hel fenolen rerlron- og tren in het Jaar lf)S l) en irensen n een g
g gelukkig en roors/HMfiff IWO g
O O
O O

g Bloemenmagazijn 8
o "'" oo ij o

%,. <Zor». fCoiUr 1
Akerstraat 40-42 Heerlen g

Telefoon 045-714153 O<êz> O
"00000000000000000000000000000
2. .. °g Wij danken onze clientèle voor het in g
O ons gestelde vertrouwen in 1989 en Og hopen dat wij in 1990 ook weer op g
g hun vertrouwen mogen rekenen, g
O Verder wensen wij iedereen een g
O voorspoedig nieuwjaar. O
O Oo o

I MENGELERS I
| Chem. Reiniging B.V. §
o o
O Schaesbergerweg 49, Heerlen g
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000o o
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen O
O in het jaar 1989 en O
O wensen u een voorspoedig 1990 O

f, Bakkerij H. Bakker §
Nobelstraat 46, Heerlen O
Telefoon 045-713951 O

00000000000000000000000000000
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen g
O in het jaar 1989 en wensen u een O'
O gelukkig en voorspoedig 1990 O'

° Fa. K. STIENSTRA EN ZN. 8
b Owerkkleding - schoenen - laarzen enz. g

21. PALEMIG-HEERLEN O
TELEFOON 045 722334 O

00000000000000000000000000000
2 Wij bedanken al onze klanten voor het o
O genoten vertrouwen en wensen iedereen O
0 een voorspoedig en gezond 1990 O

'° gikoVan Well en Goerke BVB
IBenzenraderweg 299, Heerlen O

Tel. 045-413918 O

00000000000000000000000000000
lg Dames- en herenkapsalon g

| E. v.d. LINDEN §
)Ö *o * Kerkraderweg 89, Heerlen. Telefoon 416095 2
!°sfj|a O
) || dankt voor het genoten vertrouwen en wenst zijn 2

clientèle een voorspoedig 1990 £:
'00000000000000000000000000000>o o

| Kappers „Studio" §
|JL Leo Handels Int. 8
1 53-55, 6411 LA Heerlen.oI JL Telefoon 715771 O

[OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!§ Restaurant "JugOSlavija" §
'O o
jg Het enige Joegoslavische restaurant g
10 met 9 jaar ervaring in Heerlen g

'° £! Ü °'o $. £f 4Êk * Wij wensen al onze g

'n JhL è' ITwMI clientèle, familie, vrienden O
|o f M ■Éai en bekenden een gelukkig og ItSlfl am en voorsP°ed'9 199°- o:<_?_.. 1 P^ Dautzenbergstr. 21 g

?-> i Heerlen 8
Telefoon: 045-714273 O

O
00000000000000000000000000000
O Voor het genoten vertrouwen in 1989 og zeggen wij hartelijk dank. g
g Wij wensen u een gelukkig en g
O voorspoedig 1990.
O O
O dfk °o ___________o JLm oo +M oo mm Jkk^ oo ___■ __^^9 ______ oo \_^i____k oo wL \1 o

aM LaT^LaW __■ LaW
o ___C1w4m I m kT^LI o

o J2HSZ 3__u_r o
o 1 liImkW oo o

00000000000000000000000000000
8 De mensen die ons kleding brachten og De mensen die onze kleding kochten g
oDe dames die daar voor zorgden g
§ Hartelijk dank §
o o
o en een o
§ Voorspoedig 1990 g
° 2° 88 Stichting Samenwerking o

t, Winkel van Sinkel §
Akerstraat 76, Heerlen g
Telefoon 045-711350 O

O
00000000000000000000000000000
O Wij danken u voor het genoten g
O vertrouwen in het jaar 1989 en wensen u g
O een gelukkig en voorspoedig 1990. ' O

° v Gebr. Limpens §
eöj^r Tweedehands-auto-onderdelensupermarkt g*<Sbr Voskuilenweg 59. 6416 AJ Heerlen. Tel. 045-719136 O

Tevens inkoop van uw sloop- en schadewagens O

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

B>^7 DES I Q N 8:
o // mc' o-o n d.c ko r g!

8 Promenade 608, §
g Heerlen g
o o
§ Steenweg 74, §
8 Sittard 8o o
O wenst vrienden, clientèle en bekenden een O
O zalig nieuwjaar; dankt voor het genoten o
2 vertrouwen in het afgelopen jaar en hoopt Q
O iedereen in het nieuwe jaarweer naar wens O
2 te kunnen bedienen. 2
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000O Wij danken u voor het genoten ver-O
O trouwen in 1989 en wensen al onzeBgklanten een gelukkig en voorspoedigO
O 1990 ■_■«!.«-,*«» Kissel 56, Heerlengg IfIUUCI IS Tel. 045-722828. O

gVerhuizingen BV §
00000000000000000000000000000-
00000000000000000000000000000
O Aan al onze relaties onze hartelijke dank voor het genoten O
O vertrouwen dat wij van hen mochten ontvangen in het O
O afgelopen jaar. Wij wensen onze vrienden en relaties een O
O voorspoedig en gelukkig 1990 O

§ Limburgse Accu Centrale g
g F. Hartendorp en Zoon og Grasbroekerweg 67, Heerlen. Tel. 045-724700 g
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000o o
gjj 11^__ TV wij danken u voor hef genoten g
O RADoCs# vertrouwen in het jaar g
O 1989 en wensen u een gelukkigog en voorspoedig 1990 g
O Og Kasteellaan 81, tel. (045)720036, Heerlen g
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000

BBSTBTI handyman §
§|Sii|| P-w- heiligers §
O I [-"'■-''_■ Wagenschulsweg 31. 6415 RM Heerlen O

O Tel 045-724024 Lll^lMÜAA|iA^^^^^K| g
O MH II I Iff. Ml M O

° HÉÉTTÉnTTÉÉafI °2 10 1 m_■ I O

o M'llial'i i lilllK» o_h_É_éifc_fc_B_____^________l o
O Tevens uw speciaaladres voor alle soorten plafonds O
O en hardhouten deuren, ramen en kozijnen O
2 wenst vrienden, clientèle en bekenden een zalig O
g nieuwjaar, dankt voor het genoten vertrouwen in het 2"
O afgelopen jaar en hoopt iedereen in het nieuwe jaar §
O weer naar wens te kunnen bedienen. o00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000O Oo Wij wensen al onze klanten, familie en oo oo bekenden een in alle opzichten zalig og en voorspoedig 1990 g
o o

§ iTnlnrm §
O ' o
O aa-a-T O

■*■-■—___, O

t~~mmm~--"' O
>■ XI I-k OMath. Douven g
Stationstraat 48, Heerlen Tel. 045-713379 2

00000000000000000000000000000O Wij danken u voor het genoten vertrouwenÓg in het jaar 1989 en wensen u een g
O gelukkig en voorspoedig 1990. g

8 CAFÉ OUD WELTEN 8o o
O Weltertuynstraat 61, Heerlen O
g Tevens uw adres voor koffietafels en 2
O familiepartijen. Tel. 713053 g
00000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000g G.G. Auto's en Autoshop wenst zijn g
g klanten, vrienden en familie een in g
g alle opzichten voorspoedig 1990 g
8 G.G. Auto's en Autoshop §
g Heerenweg 284/286, Heerlen, tel. 045-224172 g
00000000000000000000000000000

000000000000000000000000oo Wij wensen iedereen een voorspoedig 1!
g Autorijschool Walter Rautc
o
oV Schiestraat 5

Ï'^ Heerlen.
Tel. 045-721489

0000000000000000000000000
o É^ technisch bureau
§ 4JBI J. FRISSEN b
Q
g ontwerpen, leveren, installeren van:
O ■»*■» ** * Ccntrali verwarming alle fyiteme»

Q i 1 * Industriële pirpleidiftginiUllaiifll

O -.rf. aSZT * _tnliUli.-inr.cMta...J^ H__4V-T imi««*i»m..~m * Aifconditiomno,
O , * Stnil.if. injtillitm

Q LWUWIMIMI 17 Hltrtl» _
WitwomhKdiln / onlkilkin boiliri

Ol A_c 71 71 10 L l«Tbl. ilictronic wattronthffdinoinnwitol,)L______________B| . onDlrt.oumiOonn.nxnnO * Mttt- tn rtgtllKhnitk
Ó I 045 -71 74 30 _ * *'»"" ■10"ngidiin«

O 'o
*~ Wij wensen alle relaties,

°^^ vrienden en bekenden e<
voorspoedig 1990.

0000000000000000000000000

I Fa. Alvieoog en al haar medewerker(sters)
g wensen al hun afnemers beneven
g familie en bekenden een in alle
o opzichten zalig, voorspoedig en
o gezond nieuwjaar.
a~S

tAlvie's Woondecoratie
Schelsberg 80, 6413 AG Heerlen

Tel. 045-720226

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'
§ Banketbakkerij Logist
g VW Poelmanstraat 10, Heerlen
O Tel. 045-411745
O
O wenst al zijn clientèle, vrienden eH
g kennissen een voorspoedig 1990.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'g Hout- en bouwmaterialenhan
§1 IHJ. Franck b.
SL— 1 Willemstraat 66, 6412 AT Heerlen.
qF~ Telefoon 045-724444
Ol 1 v^ het vertrouwen dat U ons in 19*
9 schonk, zeggen wij U van hartelijk dank

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*!
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?og Pianohandel

8 LAVEN
O-» "«V^*0© Dr- Poelsstraat 18, Heerlen

Twenst zijn clientèle een voorspoedig Nieuwj'

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

Verboom bj
o
8 Auto's onderdelenoo
8 zegt zijn clientèle dank vooi
o het genoten vertrouwen in
g 1989 en wenst hen een

voorspoedig 1990.
Leemkampsweg 2A.
Tel. 720654, Heerlen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^'
O
O

8 HfflJcirukkerij j
o ViJL
8 Leufkensoo

qq&3G> Wenst U
$£otrjs} een Gelukkig Nieuwjaar

Akerstraat 35a 6411 GW Heerlen
tel.: 045-713389,te1efax.. 045-7412*

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^O jg Wij wensen al onze sportvrienden &
o gezond en voorspoedig 1990

lSport Sociëteit Heerle'
°»_£__33>ag_» Bradleystraat 2, 6418 BK Heerlen

Telefoon 045-421541

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

Auberge de Rousch
g wenst al haar gasten een
O gezegend en gezond 1990. J
O Wij danken u voor het vertrouwen dat wij 'f 1g afgelopen jaarvan u hebben genoten, eflA
8 hopen u allen het komend jaarweer te mrtr
ö*o» begroeten.

&tj%?> Henri en Pascale Beckers-Martens
Kloosterkensweg 17, HeerlenJ^ Tel. 045-715890 /
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NIEUWSTADT - De goe-
de-doel-actie van voorma-
lig Fifa-arbiter Theo Boos-
ten uit Hoensbroek staat -
om in voetbaltermen te
blijven - volgende week in
de 'finale. De actie, ten
bate van de gehandicapte
voetballertjes in Limburg,
heeft inmiddels tientallen
reacties opgeleverd van
mensen die- tegen een be-
paald bedrag - een bod
hebben gedaan op de
kleinoden die Boosten in
znn bijna 20-jarige loop-
baan heeft verzameld.

Actie Boosten
naar

’finale’

" Theo Boosten

Huub Rouschen, afde-
lingsmanager van de
KNVB Afdeling Zuid, is
erg ingenomen met deze
actie die zo voorspoedig
verloopt. „Wy waarderen
dit zeer, vooral wegens het
feit dat de opbrengst is be-
stemd voor het gehandi-
captenvoetbal in onze
eigen provincie. Wij als
KNVB vinden het een lo-
venswaardig initiatief." De
totaal-opbrengst van deze
provinciale actie wordt -
per cheque - volgende
maand aan het bestuur van
de KNVB Limburg over-
handigd.

week kan men een schrif-
telijk bod doen op die 'sou-
venirs. Voor meer infor-
matie daarover: .__ 045-
-212657 (vandaag, zaterdag,
en vanaf dinsdag tijdens
kantooruren).

KNVB Limburg'

ven die géén bod wensen
te doen op de 86 kleinoden,
maar die deze actie toch
willen ondersteunen, kun-
nen een financiële bijdrage
overmaken naar: Rabo-
bank Nieuwstadt, bank-
nummer 13.68.08050, t.n.v.
'Gehandicaptensport

Tot en met eind volgende Particulieren en/of bedrij-

Sittardia bij topkwartet
Granitas Kaunas geeft kleur aan Limburgse Handbaldagen

MAASTRICHT - Tijdens de KLM
Swim Meet in de Dousberg in Maas-
tricht zwom Danny Senden van
MZPC een nieuw Limburgs as£i-
rantenrecord op de 100 meter
schoolslag met een tijd van 1.10.4£.
De winaars van de A-finales (telkens XOO
meter) waren: dames vlinderslag: C. Pieter-
se 1.05.47 (Vrije Slag); rugcrawl: P. Stas»ra
1.09.46 (LZ); schoolslag: F. Harthaqrn
0.34.94 (België); heren, vlinderslag: M. vjui
de Berg 0.58.70 (DSZ); rugcrawl: G. Keut-
gen 1.00.70 (Raketf; schoolslag: A. van
Weerde 0.31.38 (MZPC). Estafette 5x50 vrije
slag, dames: Daw/Sportline 2.24.48; heren:
Nautilus 2.02.16.

Zwemrecord voor
Danny Senden

Van onze medewerker JOHN BANNIER
SITTARD - VGZ/Sittardia staat als enige Limburgse ploeg
vandaag in de halve finales van de Limburgse Handbaldagen.
VGZ/Sittardia bereikte datresultaat doorgelijk te spelen tegen
het IJslandse Stjarnan (22-22) en 's avonds in de beslissende
wedstrijd van de poule tegen buur Kwantum Blauw Wit met
26-20 te zegevieren. VGZ/Sittardia speelt vanmorgen op de
slotdag van dit handbalfestijn om 11.00 uur tegen Granitas
Kaunas uit Litouwen. Deze ploeg is, gezien het vertoonde spel,
de grote favoriet voor de eindzege. De andere kruisfinale (12.30
uur) gaat tussen BSG Motor Eisenach en Banik Karvina.

gelijke ploegen ook goed uit de verf
komen."
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Leopold Chalupa
andidaat voorzitter
Alemannia Aken

Tivoli pronkt met vier-sterren generaal

Uitgedund
Een van de finalisten van verleden
jaar, Herschi/V en L, speelt vandaag
(15.30 uur) om de vijfde en zes"de
plaats tegen Kwantum Blauw Wit.
Een tegenvaller, maar met V en. L
gaat het de laatste weken niet zo
best. Onlangs moest ook nog Gijio
Smits met een blessure afvallen zo-
dat de selectievan trainer Pim Rif t-
broek wel heel erg uitgedund is.

De Limburgse Handbaldagen wa-
ren gistermiddag voorbij voor doel-
man Jacques Josten van Blauw Wit.
In het dueltegen Banik Mai Karvina
kreeg Josten opnieuw een voltreffer
in het gezicht. Hij besloot vervol-
gens af te zien van de wedstrijd te-
gen Sittardia. Omdat ook Paul Coe-
nen, eergisteren tegen Stjarnan uit-
stekend op dreef, geblesseerd aan
de kant zat, was Blauw Wit danig
verzwakt. Toch had Sittardia de
handen vol aan de Beekse ploeg, te-
meer ook daar het team van trainer
Jo Maas niet het niveau haalde van
de wedstrijden tegen Banik en
Stjarnan. Toen liet de Sittardse
ploeg zien dat ze terecht aan kop
gaat in de zaalhandbaleredivisie en
op dit moment ook Limburgs sterk-
ste ploeg is. Met een uitstekende
doelman Dick Mastenbroek als rug-
gesteun groeit Sittardia met de
week.

V en L won gisteravond met 26-18
van Gagny, maar de Fransen heb-
ben hun vier beste spelers thuis ge-
laten. De publieke belangstelling
viel gisteravond mee. Overigens
kreeg het scheidsrechterskoppel Jo
Nusser en Wim Struik gisteren defi-
nitief te horen dat zij uitverkozen
zijn om eind februari te mogen flui-
ten op het A-Wereldkampioenschap
in Tsjechoslowakije.

AKEN - VoormaligAfcent-generaal
Leopold Chalupa wordt waarschijn-
lijk de nieuwe voorzitter van Ale-
mannia Aken. De Sudeten-Duitser,
die zich twee jaargeleden na zijn af-
scheid in Brunssum vestigde in
Aken, is de voornaamste kandidaat
dietijdens de algemenevergadering
van de voetbalclub op 29 januri
wordt voorgedragen als opvolger
van scheidend president Günter
Reinartz.

door harry muré

Leopold Chalupa is naar voren ge-
schoven door burgemeester Jürgen
Linden van Aken, de sterke figuur
achter Alemannia. Linden was ook
de man, die samen met Jupp Der-
wall, de vroegere bondscoach van
het Westduitse elftal, in september
de Turkse 'wondertrainer' Mustafa
Deniszli naar het Tivoli-stadion
haalde.

Beaphar goed
uit met Roda

'ERKENBOSCH - Trainer Har-
Daniëls van SVH'39, uitko-

">d in de vierde klasse F, heeft

' contracht met een jaar ver-
W.

- Erwin Koeman* nog minimaal één seizoen bij
Mechelen. De Nederlandse in-

die in de belangstel-

* staat bij PSV, bereikte met de
Jfeche topclub overeenstem-
de over verlenging van zijn con-*Uotjuni 1991.- Henk van de Broek uit
'*num won de Grote Prijs van
t^tad Weert, het afsluitend num-r van het driedaags concours-
r'que in De IJzeren Man. MetJhetti T hield hij in de barrage
P Geerink (Grey Arrow BB) ent Romp (Opstalans Roof) ach-
ten. De andere winnaars op de
'ste dage waren: Marcel Tim-ï'uans met Warco in de rubriek
; meter, Dave Maarse met
f^pic Pride in de groep 1.35J^r en Dion van Groessen met

in de rubriek 1.40 meter.
ELSLOO/SWARTBROEK -

'gen twee Sylvesterlopen in
r^urg. Roger en Marc Jaspers,
j^el de Veen en Harrie Driessen
/'oren tot de favorieten in Els-
k' Waar Loopvrienden Elsloo en

Caesar voor de organisatie te-
j6n. Bij de dames duelleren Wil-. Rusman en Désirée Heynen.

?ste start om 18.00 uur. Inschrij-
ft in café Tax op het Dorien Ver-JJ^renplein in Elsloo. In Swart-H-Weert houdt AV Weert mor-
*j een Sylvesterloop over afstan-_n van 800 tot 7.500 meter. Eerste
£ 14.30 uur. Informatie: 04955-

Ook in de 'manschappensfeer' is
Alemannia druk bezig zich te ver-
sterken. De club heeft JohnLinford
uitgenodigd voor een reeks proef-
wedstrijden. De nog altijd produk-
tieve ex-Fortunees, die tijdens de
winterstop ook wordt getest door
Go Ahead Eagles, heeft de amateur-
status en hoeft dus niets te kosten.
Daarnaast heeft Alemannia het oog
laten vallen op Wilfried Hannes, ex-
Borussia Mönchengladbach. Het is
de bedoeling dat Hannes de libero-
plaats gaat bezetten.

John Linford

Vier-sterren generaal b.d. Leopold
Chalupa was in zijn Brunssumse
tijd al fanatiek supporter van Ale-
mannia. By zijn vertrek uit het Af-
cent-hoofdkwartier liet hij welis-
waar weten dat hij 'geen plannen
had om voorzitter van een voetbal-
club te worden', maar een paar we-
ken geleden ging hij toch overstag,
nadat burgemeester Linden een na-
drukkelijk beroep op hem had ge-
daan.

Volleybalsters
getemd

" BARCELONA - Mathieu Hermans
heeft nog altijd niet besloten voor wel-
ke wielerploeg hij volgend seizoen
gaat rijden. Ook Van der Velde, Anttz,
Beuker, Dekker, Akkerman, Taken*
en de Belg Peeters zijn nog op zoek
naar een nieuwe werkgever. Volgens
manager Stofberg zijn er met diverse
gegadigden onderhandelingen gaan-
te- £

Genot
Met genot keken in Sittard zeshon-
derd toeschouwers naar het spel
van Granitas Kaunus uit Litouwen.
Vooral verdedigend speelde de
ploeg erg sterk. Voor Sittardia
wordt de kruisfinale daardoor een
haast onmogelijke opgave. Trainer
Jo Maas: „Toch is het voor ons een
uitdaging om er vol tegen aan te
gaan. We hebben niets te verliezen
en het is gebleken dat wij tegen der-

mmmmmmmmmmmmmmmmammmt
_______-_^______________

Kies uw favorieten!
HEERLEN- Wie wordt de Limburgse sportman, sportvrouw en sportploeg van het
jaar? Kies zelfUw favorieten en maak kans op een reis voor twee personen naar _e
kwartfinale voetbalwedstrijd Bayern München-PSV op 7 maart. Verlengen wielren-ner Frans Maassen, atlete Carla Beurskens enRoda JC hun verleden jaar vergaarde
titel,of komt er een wisseling van de wacht?
De animo van de lezers van hetLimburgs Dagblad om mee te doen aan de verkiezing
is opnieuw erg groot. Omdat een aantal lezers de krant van verleden week en daar-mee ook het stemformulier kwijt is, drukken we het verkiezingsbiljet nog één kaler
af.

SPELREGELS

" ledere lezer van het Limburgs Dagblad kan meedoen aan de uitverkiezing Lim-burgs sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar 1989.

" Het stemformulier(zo spoedig mogelijk insturen) dient uiterlijk 7 januari 1990inhet bezit te zijn van het Limburgs Dagblad.

" Per categorie (sportman, sportvrouw, sportploeg) telkens slechts één naam aan-
kruisen.

" Alleen het op deze pagina afgedrukte, originele stemformulier mag worden inge-
stuurd. Geen kopieén!

" Op het formulier mogen geen verdere mededelingen worden gedaan. Formulie-
ren die niet voldoen aan de spelregels worden niet geaccepteerd.

" Uit alle inzendingen zal via loting een kaart worden getrokken. De inzenderkrjjjrt
met zijn/haar partner een geheel verzorgde reis aangeboden naar de Europacup-
wedstrijd Bayern München-PSV op woensdag 7 maart.

" De verkiezingsuitslag, alsmede de winnaar van de reis naar München, worden tap-
kend gemaakt in hetLimburgs Dagblad van zaterdag 20 januari.

f -^g--,
! Stemformulier :I " 'm* \|
| Verkiezingsformulier Limburgs Sportman. Sportvrouw, Sportploeg 1989.

(Inzenden tot uiterlijk 7 januari 1990)

I SPORTMAN |
| D Jean Bessems, biljarter

D Hennie Grift, pikeur
I D Ruud Hesp, voetballer

O Frans Maassen, profwielrenner
I D Jos Verstappen, karter

SPORTVROUW
D Carla Beurskens, atlete
D Mascha Hellenbrand, skister

I □ Carla Kleintjens, handbalsterj D JacquelineLangen, judoka
i D Yvonne Senff, karateka

I SPORTPLOEG
| D Bartók, tafeltennis
I D GodschalkDohmen, jiu-jitsu- team
i D Megacles-dames, tafeltennis

D Olympia Landgraaf, turnenI D Roda JC, profvoetbal

■ In elke categorie slechts één naam aankruisen.

j AFZENDER
|
I Naam: Ij
iStraat: Ij

Postcode en woonplaats:
|

I (Lees ook de spelregels). Inzenden in een gesloten enveloppe zonder
■ postzegel naar:

I
I Limburgs Dagblad
| Sportverklezing
j Antwoordnummer 46
j 6400 VB Heerlen
!_.—_— _____.__-._——-————l

Van onze sportredactie ziJn- Bovendien kreeg Beaphar in
HEERLEN - Roda TC P'n shirt^nnn dag" en weekbladen nog eens publi-
sor Beaphar hebben het £teit ter Waarde van 425000 gulden'
driejarig sponsorconrralt waarop recteur Henk Aa "n Beaphar:
het Limburgs Dagb ad .Snal "T°en We die cijferS °nder ogen kre"
berichtte, Tet hun handtekeninJ gen' hoefden we niet lang meer tebekrachtigcT Le K^erKdse cug twiJfelel? en k°nde" we het jaarlijks
kan, afha^eli?k%anrd^ultatt Tschroeven^ "^per jaarrekenen op een bedrag tus- °Pschroeven ■

sen de vier en de zes ton. Roda JC scoort ook op een ander
vlak uitstekend. Onderzoek heeftBeaphar, een diergeneesmiddelen- uitgewezen dat stadion Kaalheidefirma uit Raalte, kwam snel tot een op de derdeplaats komt wat betreftakkoord met Roda JC. Zeker toen meetbare leesbaarheid van de bor-bleek welke vergelijkbare reclame- dreclame. Alleen het Philips-sta-waarde de publiciteit rond deKerk- dion in Eindhoven en de Kuip inr i?ki ClulD op tv en in daS" en Rotterdam scoren hoger. Op de lijst

weekbladen heeft. Van januari tot van alle sportaccommodaties in Ne-en met november van dit jaarkwam derland (dus inclusief sporthallen,Beaphar 2343 leesbare seconden op ijshallen, tennisvelden etc.) komthet scherm. Met dezelfde tijdsspan- Kaalheide op de achtste plaats watne tv-reclame zou bij de Ster een be- betreft leesbaarheid van de recla-
drag van 710.000 gulden gemoeid meborden.

Koersen Schaesberg

Diskwalificatie
dreigt voor

Dinamo Boekarest
BELGRADO - Dinamo Boekarest,
kwartfinalist in de Europacup voor
bekerwinnaars, zal door de Uefa
mogelijk worden uitgesloten van
verdere deelname aan het toernooi
voor bekerwinnaars. Als de diskwa-
lificatie doorgaat, komt tegenstan-
der Partizan Belgrado zonder te
spelen in de halve finales. Vice-
voorzitter Freddy Rumo van de
Uefa zegt te hebben vernomen, dat
Dinamo wegens de banden met de
gehate Roemeense veiligheidspoli-
tie Securitate ontmanteld zal wor-
denen van plan is onder een nieuwe
naam terug te keren. „In dat geval
kan Dinamo op 7 maart in Boeka-
rest volgens de reglementen niet te-
gen Partizan Belgrado spelen en
zijn de Joegoslaven automatisch ge-
plaatst voor de halve finales," aldus
Freddy Rumo.

(L^ARIJS - Ari Vatanen won deï^te etappe van de rally Parys-t^ar. De Fin was met zijn Peu-
W£- op het 273 km lange trajcet
K^n Tripoli en Ghadames in Li-":,; vijf minuten sneller dan| fransman Fontenay. De eerste
k van de motorrijders werd een
J| °i voor de Spanjaard Arcarons. ,
REGELEN - In het Limburgs
K/Sdkampioenschap schaken
k °or koploper Dörenberg ver-ligllo' van Wuts, waardoor deIk'ïning volledig terug is. Na zes
«jp en heeft Van Gooi eveneens
ta Punten. In de B-groep is met
LJ> een ronde te gaan de beslis-
mL* zo goed als gevallen. Dries-fe._ s staat een vol punt voor oprVbos.
(L^EULEN - Het veld in de Zes-'
V^Se van Keulen wordt aange-
krd door het duo Kappes/De
L^e. Op de tweede plaats staat
fy koppel Tourné/Diehl. Bolten-
VJ^oletto volgt op een ronde.

n^ (ADVERTENTIE)

VÉSA7 AUTOSPORT BROUNS B.V. 1■ "J^■ Schelsberg 175, Heerlenolkswagen Oroep. Tei. 045-725507

APELDOORN - De Oranje-volley-
balsters zijn in de kruisfinale van
het Centraal Beheer/PZ Dynamo-
toernooi in Apeldoorn door een
sterk spelend Olimpia Ravenna re-
soluut naar de strijd om plaats drie
en vier verwezen: 1-3 (3-15, 15-10,
5-15, 8-15). Na de overtuigende ze-
ges in de poulewedstrijden kon Ne-
derland de favorietenrol niet ge-
stand doen.
Naast een ongecontroleerde pass
stond de risicoloze service van Ne-
derland aan de basis van de neder-
laag. De defensie tastte keer op keer
mis bij de kwikzilverige aanvals-
combinaties van het Italiaanse prof-
team. Oranje staat vandaag in de
kleine finale opnieuw tegenover de
DDR, die simpel opzij werd gezet
door Cuba: 0-3 (8-15, 11-15, 9-15).

SCHAESBERG -De uitslagen van de koer-
sen, gisteravond gehouden op de draf- en
renbaan Schaesberg, zijn als volgt:
01iebollen-Prljs: _, Davina Heidia (H. Grift)
km.tijd 1.23.4; 2. Caluna; 3. Cheval Rodney.
Winn. 1,30; pl. 1,00, 1,50, 1,30; koppel 8,90;
trio 22,00.
Champagne-Prijs: 1. Desperado (R. De-puydt) km.tijd 1.21.7; 2. Cavalcade; 3. Dion.
Niet gestart: Divine Belle. Winn. 1,40, 1,60,
1,90; koppel 4,00; trio 28,10.
Vuurwerk-Prijs: 1. Strausie (M. Manninen)
km.tijd 1.21.1; 2. Caline des Sourees; 3. Car-touche. Niet gestart: Bruno Frisco. Winn.
1,00; pl. 1,00, 2,00, 1,00; koppel 12,90; trio
53,00.
Verraschen-Prijs: 1. Channa Wittenhof (H.
Grift)km.t_d 1.22.2; 2. Raise a Bild; 3. Ba-
ron. Niet gestart: Bitobelle. Winn. 6,90; pl.
1,00, 1,00, 1,00;koppel 5,20; trio 68,70.
Bon Armee-Prijs: 1. Diamond Victrix (R.
Depuydt) km.tijd 1.26.0; 2. Arlou; 3. Alister
du Vivier. Niet gestart: Colonel en Douceur.
Winn. 1,60; pl. 1,20, 4,00, 2,00; koppel 52,40;

trio 486,90.
Allroundkampioenschap 3: 1. Belmondo O
(H. Grift) km.tijd 1.21.8;2. Captain M; 3.Da-
lida Belvedère; 4. Spider Lobell. Niet ge-
start: Coquin d.Amour en Bepoef BM.
Winn. 3,50; pl. 1,70, 1,60, 2,20; koppel 10,20;
trio 78,70; kwartet 438,70.
Jaarwisseling-Prijs: 1. Amigo Buitenzorg
(B. Schwarz) km.tijd 1.21.8; 2. Cosmo M; 3.
Capsella Bonusan. Niet gestart: Doreal D,
Brunette Nouwen, Caresse Heidia en Toto-
che. Winn. 2,10; pl. 1,40, 2,10; koppel 5,20;
trio 8,10.
Gelukkig Nieuwjaar-Prijs: 1. Zilver Ulan-
dia (F. Handelaar) km.tijd 1.22.0; 2. Ame-
land; 3. Boris Buitenzorg. Winn. 2,20; pl.
1,40, 2,10, 2,40; koppel 26,10; trio 184,90.
Allroundkampioenschap4: 1.Abbado R (J.
Jongen) km.tijd 1.18.8; 2. Bongo; 3. Anna
Dakota; 4. Vany.
Wafel-Prijs: 1. Zoeff Neyenrode (B.
Schwarz) km.tijd 1.19.4; 2. Zingana du Bois;
3. Yviena Odilia.
De totaüsatoromzet bedroeg f 191.641,-.

sport kort
MAASTRICHT - Omroep Lim-■ kijkt morgen in twee uitzen-
■en terug op het sportjaar 1989.■ 11.00 tot 12.00 en van 18.00 totI uur komen Limburgse sport-
iVwerpen aan de orde met
jjdrollen voor onder meer
£s Maassen, Jean Bessems, Ar-
I Vanderlijde en Rob Ehrens.

" Sigurjon Bjamason
(links) en Hafsteinn
Bragason van Stjarnan
Reykjavik proberen
Sittardia-speler Paul
Louwers het scoren te
beletten.

Foto: WIDDERSHOVE>

handbalcijfers
Groep A: Motor Eisenach-Herschi/V en
L 29-23 (13-10); Granitas Kaunas-USM
Gagny 29-23 (13-13); Herschi/V en
L-USMGagny 26-18 (14-11); Motor Eise-
nach-Granitas Kaunas 19-26 (12-14);
Eindstand: 1. Kaunas 3-6 (83-64); 2. Eise
nach 3-4 (69-62); 3. V en L 3-2 (71-75); 4.
Gagny 4-0 (54-76). Groep B: Banik Kar-
vina-Kwantum Blauw Wit 23-18 (13-7);
Stjarnan Reykjavik- VGZ/Sittardia 22-
-22 (11-11); Banik Karvina-Stjarnan
Reykjavik 25-22 (10-15); VGZ/Sittardia-
Kwantum Blauw Wit 26-20 (12-10);
Eindstand: 1.Karvina 3-5 (70-62); 2. Sit-
tardia 3-4 (70-64); 3. Blauw Wit 3-2 (63-
-72); 4. Stjarnan 3-1 (67-72).
Programma vandaag: Geleen, sporthal
Glanerbrook 11.00: kruisfinale Granitas
Kaunas-Sittardia; 12.30 kruisfinale Mo-
tor Eisenach-Banik Karvina; 14.00
plaats 7/8 Gagny-Stjarnan; 15.30 plaats
5/6 V en L-Blauw Wit; 17.00 plaats 3/4;
19.15 finale.



Jacques Josten vindt dat er
snel mogelijk werk gema
moet worden met het formel
van één Zuidlimburgs tei
„Philips heeft een zogenaal
Philips-support, dat Nederlal
se topsporters financieel ond
steunt. Nu DSM voor een gn
deel geprivatiseerd is, zou DS
daar misschien ook eens a
kunnen denken. En dan rr
nametoegespitst op de Limbui
se sportwereld".

met name Guus Cantelberg, de
NSF en een aantal sponsoren het
benodigde geld losgeweekt,
maar als DSM bijvoorbeeld niet
bereid was geweestom mijn pen-
sioen door te betalen dan was het
allemaal niet doorgegaan".

"Je zou Jacques Josten kunnenJ verwijten dat hij oogkleppen op

' heeft, maar daar zit hij niet zo
i mee. „Ik heb een grenzeloze be-
< wondering voor mensen die de, drang hebben de absolute top te

' bereiken. Het komt je in het.le-
" ven niet allemaal vanzelf aan-I waaien. Dat geldt in de sport
! evenzeer. Je moet er voor vech-
J ten. Ik heb steeds een bepaald, doel voor ogen. En om dat te be-
i reiken zet ik veel opzij. Je haalt
] de top niet als je je ook nog om
> duizend-en-een andere zaken; druk moet maken".

; Achteloos krabbelt de goalie het
; telefoonnummer van een kine-

" siologe (iemand die gespeciali-
« seerd is in bewegingsleer) op een, velletje papier. „Ja, ik geloof hei-
! lig in de para-medische weten-
! schap", zegt hij. „Ik wil weten
! wat er met mijn lichaam aan de
j hand is en wat ik er, vooral

" geestelijk, aan kan doen om be-
> ter te presteren. Ik heb geleerd
! dat rust essentieel is om toppres-

-1 taties te leveren. De boog kan
! niet altijd gespanhen zijn. Daar-
■" om besteed ik naast pakweg 24: uur per week pure handbaltrai-
,- ning ook veel tijd aan lichamelij-
ke verzorging en neem ik op zijn
J tijd bijvoorbeeld een sauna. Bin-
" nenkort ga ik naar een hapto-

„Wat stelt een landstitel nj
voor". Hij meent de zojuist gefl
zigde opmerking serieus; sW
met de zijkant van zijn hand &
paar keer op tafel. „Niets tod
Natuurlijk is het allemaal leuk'
aardig als je kampioen won
maar het stelt internationaal W'
keiijk geen fluit voor. Gummei
bach is een naam. Van Sittardi
V en L of Blauw Wit ligt niemaf
wakker. Pas als je bijvoorbee
de halvefinale van een Europe
bekertoernooi bereikt, tel je m'

Hoge bomen vangen veel wind.
Jacques Josten is een van de
hoogvliegers in het Nederlands
handbal. Hij steekt zijn hoofd
graag in de strop. „Cantelberg
heeft een klimaat geschapen
waarbinnen we de top kunnen
bereiken. Ik sta er geen seconde
bij stil dat het wel eens mis zou
kunnen gaan. ledereen is bloed-
fanatiek. In Nederland wil men
vaak de nuchtere jongen uithan-
gen. Zo van: waarom is het nodig
dat het Nederlands handbalteam
topprestaties levert? Ik vind dat
allemaal gezeur. We mogen niet
relativeren; we moeten preste-
ren. En daar wil het hele team
graag het risico voor lopen om op
zijn bek te gaan".

Maar nee, we zijn in Limburg'
blij als we in de Europacup teg^
een Luxemburgse of Engels
club loten. Dan komen we tel
minste één ronde Da(
moet een einde aan komen. C
krachten moeten gebundel
worden en er moet één stel
Limburgs team komen. Dat teai
moet dan gaan spelen in Sittafl
Daar ligt de beste hal en dat;
toch nog altijd het handbalmei
ka van Nederland".

noom. Daar moet ik ook nog het
een en ander van kunnen leren". " Jacques Josten 's morgens om negen uur. In plaats van

achter zijn bureau te zitten bij DSM, werkt de doelmanvan
het Nederlayids team zich sinds anderhalve maand in het
krachthonk van sporthal Vouersveld in Geleen uit de naad
om met Oranje in Finland defelbegeerde kwalificatie af te
dwingen. Foto: PETER ROOZEN

Vandaag vertrekt Jacques Jos-
ten naar Oost-Berlijn waar de
Oranje-ploeg van Guus Cantel-
berg tot en met maandag deel-
neemt aan een sterk internatio-
naal toernooi. „Ik heb er totaal
geen problemen mee dat ik ge-
durende de feestdagen moet
handballen", zegt de fanatieke
doelman. „We zetten ons immers
allemaal in voor dat ene doel:
kwalificatie in Finland. Cantel-
berg werkt zeer doelbewust naar
Finland toe. Hij voert de belas-
ting langzaam maar zeker op en
verlegt de grenzen steeds verder.
Een man met een dergelijk cha-
risma weet ook vedetten te moti-
veren. Het Nederlands team
heeft altijd gefaald op momenten
dat de prestatiedruk te groot
werd. Dat moet onder Cantel-
berg verdwijnen".

omgeving gebeurt. En hij heeft
er tot op zekere hoogte een foto-
grafisch geheugen aan overge-
houden. „Ik ken wel honderd te-
lefoonnummers uit mijn hoofd",
beweert hij. „Dat is bij mij een
kwestie van kijken, concentre-
ren en boem... het zit hier boven
opgeslagen". Ook de schotpatro-
nen van de belangrijkste spelers
in binnen- en buitenland staan in
zijn geheugen gegrift. „Ik hou er
geen boekwerk op na waar ik
voor een wedstrijd in moet bla-
deren. Alles zit in mijn koppie".
Al te veel superlatieven om zijn

Wereldtoppers
De randvoorwaarden (een $
schikte accommodatie, talen'
volle spelers) om topprestaties' l
leveren zijn aanwezig, maar Ja£l
ques Josten beseft dat er n<*
heel veel moet gebeuren voord* (
er een sterk Limburgs team ge
formeerd kan worden dat bij h*
selecte gezelschap van wereld
toppers zal horen. „Eigenlijl
moesten we een tweede Nol He'
driks vinden", kijkt hij met eem
jaloerse blik naar Roda JC, dB
dankzij de financiële offers vtp
de textielgigant van de ondfl
gang werd gered. „Ik ben ervfrj
overtuigd dat het voor een bfl»
drijf publicitair zeer interessaijj
kan zijn mee te werken aan dj
totstandkoming van een topteaf*
in Limburg".

Limburg
De prestatiedrang van Jacques
Josten vindt maar weinig navol-

zijn knieën voor willen bedan-
ken. „DSM heeft er in de eerste
plaats voor gezorgd dat ik van
mijn hobby in elk geval een half
jaar lang mijn beroep heb kun-
nen maken. Natuurlijk hebben

Concentratie
Een handbaldoelman is, meer
nog dan in de meeste andere
sporten, aangewezen op zijn con-
centratievermogen. „Daags na
afloop van de Haarlemse Hand-
balweek liep ik half stoned rond.
Zeven dagen opperste concen-
tratie gaatje niet in de koude kle-
ren zitten". Concentratie, het
toverwoord van Jacques Josten.
Hij vangt alles op wat er in zijn

huidige status van handbalprof
te omschrijven heeft Jacques
Josten niet nodig. „Schitterend",
zegt hij veelbetekenend. Hij zou
er de mensen die het allemaal
mogelijk hebben gemaakt wel op

Bart Veldkamp, groot op de
korte én de lange afstand

marathonjongens er keihard te
genaan".

stress en zenuwen. Anno 1989
zegt hij die zaken aardig onder
controle te hebben. „Ik ben men-
taal evenwichtiger geworden.
Kan spanningen beter vertalen
naar concentratie. Vroeger was
ik gelijk in paniek als het even
niet ging. Lag ik 's nachts te pie-
keren. Nu kan ik beter relative-
ren, bepaalde zaken makkelijker
van me afzetten".

beschouwt Bart Veldkamp als
een heerlijke afwisseling, als een
relaxed intermezzo. „Voor mij is
het een uitje tussen de wereldbe-
kercyclus en een nieuw trai-
ningskamp door. Even wat an-
ders. Ander wereldje, andere
mensen, veel ontspannender, ge-
zelligheid troef. Als je de kleed-
kamer binnen komt is het gelijk
ouwe jongens krentenbrood.

„Het leven als topsporter beval'
me uitstekend. Eenzijdig? 't #
maar hoe je het bekijkt. Ik vind
sporten een wereldbestaan. Mis'
schien denk ik er over twee jaar
anders over, walg ik er van. Maaj
nu geniet ik iedere seconde da'
ik met schaatsen bezig ben. I*
zou met niemand willen ruilen' "

Wereldbestaan

Hij wil minimaal nog een jaar o>
vier als allrounder 'blijve"
schaatsen.Vroeger was dat op de baan ook

zo, maar tegenwoordig gaan de

„De verhalen dat Krook er tegen
is, zijn onzin. Ik snap niet waar
dat vandaan komt. Het is juist in
goed overleg gegaan met Ab. Vo-
rig jaar na de zesdaagse heb ik
hem al gezegd, dat het me prima
was bevallen en dat ik het weer
zou doen. Hij vond het oké.
Krook is iemand die ruimte laat
voor de eigen inbreng van een
rijder".

Een kwestie van ervaring, meent
Bart Veldkamp, die zich nog

„Ik geloof in de marathon. Ik
word er lichamelijk en mentaal
sterker van. Daardoor presteer ik
beter op de lange baan. In deze
periode kan het ook. Het accent
ligt deze week op duurwerk. De
andere jongens fietsen veel, ik
sta op het ijs. Bij een marathon
vlieg ik er in, ga sneller diep,
maar doe geen onverantwoorde
dingen".
In het verleden was de marathon
voor Veldkamp ook een belang-
rijk wapen in zijn strijd tegen

steeds in de rug weet gesteun
door een Haagse haptonoon1'
Een jaar kernploeg heeft hem $
vele opzichten wijzer gemaak'-
Hij laat zijn hoofd niet meer ot
hol brengen. Hoewel; als hij n|j
in de schoenen stond van Gerard
Kernkers zou hij 'gek worden'
geeft hij eerlijk toe.

Van onze verslaggever '
Bart Veldkamp is een schaatsliefhebber in hart en

nieren. Short-track, lange baan, marathon, een
afvalwedstrijd op een ondergelopen stuk weiland,

een klassieker op natuurijs - hij zou het in de
wintermaanden het liefst allemaal doen. Maar dat
kan natuurlijk niet als je als allrounder op topniveau
wilt presteren. En dat wil de 22-jarige Hagenaar, die

voor het tweede seizoen deel uitmaakt van de
kernploeg. Hij concentreert zich volledig op de lange
baan, met uitzondering van de marathonzesdaagse.
Die blijft een must voor Veldkamp. De internationale
schaatselite mag hem dan een rare snuiter vinden

omdat hij zich een dag na zijn historische 5 km-race in
het Noorse Skiën op in het marathongeweld stort,
voor hem zelf is het de gewoonste zaak van de

wereld. Hij beschouwt het uitstapje als een heerlijke
afwisseling, als een relaxed intermezzo.

zo snel gezegd. M'n start was niet
geweldig. Toen dacht ik nog:
goh, wat loop ik hier te harken.
En iedere wedstrijd onder de
stress. Het marathonschaatsen is
veel rustiger".

„Nu vind ik de lange baan mooi-
er. Jekunt beter je grenzen leren
kennen. Je bent puur met jezelf
bezig. Het is een vreselijke uitda-
ging om eruit te halen wat er in
zit. Dat maakt het schaatsen op
dit moment zo aantrekkelijk
voor mij. Zeker nu het goed gaat.

DEN HAAG - In het midden van
de kamer hangt een enorme
atootzak. „De enige zak waar je
nooit van wint", merkt Bart
Veldkamp quasi achteloos op.
Haagse humor op een regenach-
tige ochtend. Buiten is het nat en
troosteloos, binnen doet de
schaatsenrijder opgewekt zijn
verhaal. Hij heeft net een uurtje
getraind in zijn privé-krach-
thonk. Eerst een beetje rammen
tegen de bokszak om warm te
Worden, daarna wat stoeien met
gewichten en vervolgens een
sprint/tempo-training op de fiets.
Want de allrounder mag zich
deze week dan uitleven in de ma-
rathonzesdaagse, hij maakt
trouw het huiswerk dat hij van
bondscoach Ab Krook heeft
meegekregen.

Zoals in Skiën op de 5 km.
Prachtig joh, het ging zo gemak-
kelijk. Nee, ik had niet het gevoel
dat ik iets bijzonders had ge-
daan. Ik vroeg me eerder af waar-
om de anderen niet zo hard gin-
gen. Heb ik altijd als het lekker
draait".

J Volgens Jacques Josten, een 'po-
■ sitivo' van het zuiverste ras zoals
hij zelf beweert, is de door zijn

'. club- en bondscoach Guus Can-
j telberg uitgestippelde weg naar
"de top weliswaar een pad be-
■ zaaid metkraaiepoten, maar zegt
I Josten: „Het is een kwestie van
! selecteren. De boemannen moe-

" ten we links laten liggen. Die
; moeten maar een andere sport
I gaan zoeken. Alleen mensen die
| dekar daadwerkelijk willen trek-
" ken, zijn welkom. Gelukkig is
]Guus Cantelberg een man die de
Jproblemen niet uit de weg gaat".
jMet de Geleense oefenmeester
I als grote initiator komt alles wel
J op zijn pootjes terecht, is Josten

.Ttuigd.

GELEEN - Hij komt handen en voeten te kort. Niet alleen om ballen te stoppen, maar om te laten
zien hoe enthousiast hij, Jacques Josten, is over zijn huidige status van handbalprof. En vooral
om duidelijk te maken wat er nog allemaal goed fout zit in het bekrompen vaderlandse en Lim-
burgse handbalwereldje. Jacques Josten, al vele jaren doelman van het Neerbeekse Kwantum
Blauw Wit en het nationale team, is sinds anderhalve maand handbalprof. Hij was de eerste in
Nederland die, met dank aan zijn werkgever DSM, de NSF en een aantal sponsoren, 's morgens
het aktenkoffer in de hoek kon smijten en daarvoor in de plaats met de sporttas bungelend aan
zijn grijpgrage arm richting sporthal toog om zich in het zweet te werken. Met als, voorlopig
voornaamste, doel om begin april van komend jaar in Finland bij de EK-kwalificatie een plaatsje
af te dwingen bij de WK-kwalificatie in 1992. Weer een jaarlater moet Oranje dan in Zweden op
het allerhoogste mondiale niveau een goed figuur slaan. ivo op den camp

door

’Dezeurdersmoetengaansjoelbakken’

Alleen zou Bart Veldkamp graai!
wat beter worden betaald. ~G_]
lukkig krijgen we nu een basis'
bedrag van de bond (voor de i*1

de C-groep ingedeelde Hagenaa^
is dat 16.000 gulden, red). Dal
hebben we vooral te danken aall
,Leo Visser en zijn alternatiefsponsor en de inbreng van Ard
Schenk binnen de BCK. Deson-
danks blijft het behelpen. Het 's
dat ik thuis woon, dat mijll
ouders mij steunen, anders wa
het sappelen geblazen".

Uitstapje
Het uitstapje naar de marathon

j Een brede grijns plooit zijn ge-
i zicht. De vraag is wat nou leuker
[ is: marathon of lange baan? ~De
! lange baan", klinkt het resoluut.

„Dat had ik een jaar geleden niet

„Ik hoef er niet rijk te worden j
voegt hij er direct aan toe. „Da 15
had ik een andere sport moete£kiezen. Maar het zou wel leu^
zijn als ik financieel niet afhan'
keiijk was. Een topsporter z°u
minimaal het minimumloon
moeten verdienen".
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'Ik geniet van iedere
seconde die ik met

schaatsen bezig ben'

Handbalprof
Jacques Josten
op de barricaden
voor zijn sport

ging. Ook al lijkt Oranje op
goede weg, vooral de Limbui
situatie is een doorn in het
van de doelman. „We moeter
snel mogelijk af van dat kru
niersgedoe", briest de doelni
fel als een leeuw en op het pu
van zijn stoel zittend om de et
van de zaak te banadrukh
„Als we zo doorgaan komen
in Limburg nooit verder. Als
maar blijven zeuren en kl<
schalig blijven denken dan
beurt er inderdaad nooit iets.
zeurders moeten maar gi
sjoelbakken".



nieuwe titel, zijn laatste. Hjj kon
het lonken niet iaten. Arnhem,
de nationale finales. In de Rijn-
hal spreekt niemand over Lub-
bers én co. Hein Vergeer slaat de
partijen met enige verbijstering
gade, vanaf de tweede rij, zodat
er geen bloed op zijn revers spat.
Hij wordt in dering geroepen om
een kampioensgordel uit te rei-
ken. „Het was een leuk potje,"
zegt Hein. Weet hij veel van Ma-
gere Hein.

De lampen gaan uit, spotlight op
de nabootsers van Regilio Tuur.
Arnold komt op in zijn witte jas,
een lichtpuntje. Arnold is geluk-
kig geen bokser, al ziet hij er van-
achter uit als Mohammed Ali. Hij
reageert zijn Savoncomplex af
op Floris Dekker. Terwijl het ko-
peren rond van de eerste gong
nog heen en weer zweeft, steekt
Vanderlijde zijn armen in de
lucht. Tien minuten later flaneert
hij door de hal, in jeansen leren
jasje, maar sjiek, een heer. Kle-
ren maken de man. Bij Arnold is
dat omgekeerd. Waarom staat
die man met lege handen? Stee-
vast Europees kampioen, maar
geen nagel om zijn kont te krab-
ben.

Gedrag
Kaalheide, hetzelfde spel. andere
regels. Roda tegen hel Bondself-
tal. René Trost scoort weer. Trai-
ners hebben inderdaad geen ver-
stand van voetbal, met uitzonde-
ring dus van Jan Reker. Na af-
loop is er persconferentie. Nol de
Ruiter namens de KNVB. Hij
zegt verstandige dingen. „Zon
wedstrijd, ik bedoel de uren voor
en na, is belangrijkom de spelers
te leren kennen, hoe ze zich in de
groep gedragen." Jaren geleden,
verder terug dan het drama Ever-
steijn, bleef VVV-speler Jan Ver-
bong na een uitwedstrijd met
een klaplong achter in het zie-
kenhuis van Leeuwarden. Jan
lag daar. op kerstavond, moeder-
ziel alleen, in de steek gelaten
door heel de club. Todat Nol de
Ruiter binnenkwam, toen trainer
van Cambuu:

Rinus Michels is de grote afwezi-
ge op de persconferentie. Hij
oefent zich alvast in het op de
achtergrond blijven. Thijs Li-
bregts is er wel, in regenjas - je
weet maar nooit - en wijsvinger
verticaal op de lippen. „Ssst. ik
wil niet storen." Nol de Ruiter
maakt zijn verhaal af. „Uit deze
groep komen de jongens tevoor-
schijn die als reserves meegaan
naar Italië." Daar hoort Thijs Li-
bregts ook bij. Hij knikt bevesti-
gend, althans bij een aantal pas-
sages in De Ruiters betoog. Li-
bregts. sjiek, een heer. Kleren
maken de man. Bij Thijs is dat
niet omgekeerd. Hij die gaat ster-
ven, groet u. Want tegen de tijd
dat Italia '9U actueel wordt, is de
knie van Ruud Gullit weer hon-
derd procent tn orde. Gegaran-
deerd.

Trainers
Nog even in de achteruitkijk-
spiegel. De Fiod bij FC Gronin-
gen. Renze de Vries: „ledereen
mag in de boeken kijken." Maar
welke boeken? De tuimeling van
Feyenoord. Kraay, Van der Gijp,
Van der Re ijden, Verbeek,
Bengtsson, geen touw aan vast te
knopen. Limburg is slagvaardi-
ger. Hans van Doorneveld en
Leo van Veen op een en dezelfde
dag ontslagen met congé. MVV,
dankzij Frans Korver toch nog
eredivisie. ..Maar ik heb niets te
vieren." Frans solliciteerde zich
een ongeluk. Trainers hebben de
zekerste baan van de wereld. Ze
weten nooit of ze 's maandags
nog kunnen beginnen.

De drammers, ook dat nog. In te-
legramstijl, met permissie, want
het liefst zou je die ellende hele-
maal overslaan. Dertig aanhou-
dingen in Eindhoven. Honderd-
twintig supporters slopen trei-
nen naar Arnhem en Groningen.
Driehonderd Hagenaars zetten
Schiedam op stelten. Oranje in'
De Kuip, tientallen gewonden in
Rotterdam-centrum. Feyenoord-
Fortuna. een dag na de afschaf-
fing van voetbalpas, supporters
gooien met stenen, voetballers
op de vlucht. Een bom in Waal-
wijk, de ijzeren staven bij Ajax.
Het houdt niet op. Feyenoord-
Stuttgart. honderd arrestaties,
rotjes in De Geusselt. fragmenta-
tiebommen bij Ajax-Feyenoord,
de klap op de vuurpijl, veertien
gewonden. Men studeert verder.

Suggesties
Een hoop ging mis. maar er blijft
hoop. Dankzij Leo, Elly. Greg en
misschien wel Bert La Lau, de
Heerlense rolstoelatleet die de
krant haalde als excellerende de-
butant in de Bloemenmarathon.
Nog een handvol suggesties voor
straks. Tijdens het WK kunststo-
ten in Barcelona kijkt Johan
Cruijff het af van Jean Bessems,
op de wereldranglijst tennis
klimt Torn Nijssen van de 98ste
naar de 89ste plaats, met Dirk
Nauta is geen land te bezeilen en
Sophia Loren drukt in Rome
Marco van Basten aan haar borst.

Negentienhonderdnegenentach-
tig-in 1990 kan het evengoed an-
ders.

15 april, Sheffield, Not-> nBham Forest - Liverpool, ook
.Ofhaar een voetbalwedstrijd' -Jfennegentig doden. Woensdag
">, JUni rouwt heel Nederland.
I^oeh zijn we de vliegramp met

t Surinaams elftal weer even„,el vergeten. De benefietwed-
t_!riJd van het Kleurrijk Elftalekt zegge en schrijve achtdui-

rid toeschouwers. Het leven
«at verder. Er zijn belangrijker

de knie van Ruud Gullit,e als een rode draad door het
Q^r kronkelt, de herrijzenis van
Breg Le Mond en het dubbele50üd van Leo Visser.

Bentienhonderdnegenentach-
Je breekt er de tong over. In
jaar van de pas en de plasakte de sport pas op de plaats,

danks Boris en Steffi, Michael
Arantxa. „De Heer was met

»" serveerde Chang onder-
is en Made in Taiwan. Op het
l*el van Roland Garros zag
h groen van ellende. Voor de
's zat jegodvruchtig gesetteld,
*r buiten was het hek van de
">■ Doping, drama's en dram-
a's. Een eindeloze D-day, met
°fdletter - en de sport, ten ein-
raad, met kleine s.

dat ook openlijk toe. Didi Thu-
rau:' „Alle renners nemen do-
ping." Ben Johnson gebruikte
stanozolol. Omdat dat spul slecht
is voor de potentie, hield hij op
zijn nachtkastje ter compensatie
een doosje sexpillen binnen
handbereik. Marathonschaatser
JosPronk - aan de efedrine- liet
in de biechtstoel niet het achter-
ste van zijn tong zien: „Ik heb al-
leen gegorgeld."

Januari, Göteborg, Leo Visser en
Gerard Kernkers slijpen de
schaatsen. Een en twee tijdens
het Europees kampioenschap. In
Oslo wordt Leo Visser wereld-
kampioen. „Ik heb nu bijna alles
gewonnen," zegt hij voordat hij
in Beek in de vluchtsimulator
stapt. Een schitterend sportman,
nooit in het boulevardnieuws en
toch steeds op de voorpagina.
Vliegensvlug maakt hij zijn op-
leiding af, want het Olympisch
goud ligt niet voor het oprapen.
In Albertville '92 schaatst Ard
Schenk mee als chef de mission.
Beter kan Leo Visser zich niet
wensen.

lueht
'*en al de poespas rond de

' talpas. Een Millowitsch-
cht in twaalf bedrijven met in

" hoofdrol minister Van Dijk.tspeelde betonvoetbal, diepas. -st, al was het systeem zo lek
'een zeef. Clubs en supporters
jokten (burge)meesterlijk ge,-i.'''k van de buitenspelval. In dé
*ssuretijd ging de excellentie
lor de knieën. De splijtende

van de edelachtbaren maak-
een einde aan het gezeur over

! Pas. Het was mooi geweest,P passenschandalen hadden
* allang de buik vol. Hoe het
l'der moet, zien we straks wel.
V grenzen gaan open en de sta-
tus misschien dicht. Het is
Par een idee. Men studeert ver-

Vervuilers
De gedrogeerde publiciteitsgolf
spoelde het taboe weg, een posi-
tieve ontwikkeling, al weet geen
mens waar het eindigt. Legalise-
ren, pep op recept? Het wonder-
middel dat de sporter tegen zich-
zelf en de sport tegen (be)drog
beschermt, bestaat nog niet. De
top van de dopingberg is boven
water. Het onderliggende deel
bedraagt conform de natuurkun-
dige wetten het vijfvoudige. In
de meeste sporten wordt niet ge-
controleerd. Het leger van wie-
lertrimmers, in België de groot-
ste slokop, dat kunnen de profes-
soren Van Rossum en Donike
nooit bijbenen. De onderzoeken
zijn te duur, de sportbonden
armlastig. Doping is schadelijk
voor het milieu. De vervuiler be-
taalt. Dat principe moet in de
sport nog worden uitgevonden.

Ook in atletiek zijn we goed. Der-
tienhonderd Nederlanders doen
de marathon binnen drie uur.
Voorop 's lands rapste x-benen,
die van Marti ten Kate. Twaalf-
honderdzeventig van die man-
nen snellen met rood hoofd door
de dreven. Ze worden voorbijge-
stoken door een vrouw, Carla
Beurskens. Atletiek is een aflo-
pende zaak. Vroeger had je nog
discus, speer en kogel, maar die
zijn kennelijk afgeschaft. Anno
1989 is deKNAU de Koninklijke
Nederlandse hArdloop Unie, net
als de ANWB. Die gaat ook al-
lang niet meer over wielrijders.

Steekproef uit de gespreksstof.
Ijshockeyer Kühnhackl, topsco-
rer in de Bundesliga: „Ik nam
captagon." Benficaspeler Herna-
ni, cocaïne. Skister Guignard,
positief bij wereldtitelstrijd. De
Poolse bokser Czerny, anabolica
als warming-up voor het EK.
Svetla Dimitrova, 19-jarige Bul-
gaarse atlete, amfetamines tij-
dens wedstrijden in Helmond.
Zevenkampster Chantal Beaure-
gard, nandrolon. Agnella Issa-
jenko, anavar. Gewichtheffers
met bosjes tegelijk levenslang
geschorst. Schansspringer
Aschenbach verkocht 'm een pil
met: „Alle DDR-atleten nemen
doping."

kwaad, dat werd beslecht met
een eindschot van acht secon-
den. Tijdens het WK in Chambé-
ry haalde Greg Le Mond de twee-
de haan van zijn dubbelloops
jachtgeweerover.

Theater
Indoor is Nederland onder de
pannen, E en WK, Nelli 'Turba-
na' Cooman en Elly van Hulst, de
Golden Girls. Elly van Hulst had
nog wat in te halen. Dat deed ze
op de 3.000 meter in Boedapest:
8.33,82. De winnende cijfers van
Spiel '89, een lotto zonder uitke-
ring. Nelli Cooman is een ander
verhaal. Zij had genoeg van de
vitaminepillen en aminozuren.
Aan haar lijf geen chemische
rommel meer. Ruzie met won-
dertrainer Henk Kraayenhof.
„Die was niet hard genoeg voor
mij." Nelli op de macrobiotische
toer. Ze werd ronder van de nasi-
goreng. De hele HaagseKomedie
smulde mee van de zilvervlies-
rijst. Hans Fiere, haar Limburgse
echtgenoot: „Ik ben harder voor
Nelli, ze traint nu tenminste." De
start is een tikkeltje trager ge-
worden. Dat komt door haar
vrouwelijkervormen. Alleen, die
verrekte linkerbilspier. Theater,
allemaal theater, want in Boeda-
pest schoot ze op als vlijtige lies
met gebalde billen. „Ik ben bezig
het op te bouwen." In procenten
is het verschil tussen zestig en
honderd meter een straatlengte.

'T*' Nederlands voetbal kraakte
Talie geledingen. Het was af-
jPfl. Dat begon al in januari.
j?jjs Libregts: „Ik heb weinig
Ffiet." Drie dagen later: Li-
jkts smeekt om hulp. Mei: Li-'l ;v£ts overhoop met Ajax. Het is

f /*de Martelgang van Kromme
jjjdert. De nationale kop van
■wordt met de dag grijzer. AanPJ kruis met hem, maar in juni
iTjaart de KNVB zich onverkort
l^ter de gestenigde. Eindelijk
(pt in de tent. Bovendien breekt
?"ius Michels met Bayer Lever-
den (of omgekeerd). Gelukkig,
'1 heeft de handen weer vrij,
°°r het geval dat. Wales-Neder-

L^d 1-2, we zitten goed, het moet
In november gaat de ko-

p door de kerk, 3-0 tegen de
,'lrien. Ziezo, Viva Olanda, we
"len er aan, want het is alweerï!aalf jaar geleden. Libregts:

jH't is de gezamenlijke triomf."
?" kwalificatie met een happy
H?^- Rinus Michels gaat meear Italië. We moesten hem
H er> porren, maar nu is De Ge-s r̂aal dan ook weer in opperste
[ van paraatheid.

Macaber
v 'er kwartalen 1989, je wordt er
3^ral droevig van. Bij het af-
keuren van de kalenderblaad-
l(jS rest een handvol gekreukel-
jje' zwarte bladzijden. Björn

lo r̂g wilde uitstappen, slikte een
lordosis tabletten en werd op
E*t nippertje gered door zijn
j 'endin. Ton Harmsen, hersen-

',nfarct. Ad Slot brak zijn nek tij-
J-ris de TT-training in Assen. De
3vermijdelijke, maar daarom
;^ et minder macabere offers op

's*l altaar van de auto- en motor-: Port. Twee doden in de Rally
v

a 1 Portugal, een toeschouwer
in de Rally van

De 19-jarige Zweedse
Arthur Hendier in coma

j.a een knock-out. De Mexicaan
£ector Coello en de Filippijn. aldy Ortega, beiden twintigar, overleden na zware treffers
P het hoofd. Vijf doden in La-

s_°s: zomaar een voetbalwed-
yrijd tussen Nigeria en Angola.
Q^r van ons bed, maar het kan
°k dichterbij.

De farmaceutische industrie
draaide in het jaarvan de doping
aan de lopende band. Het stimu-
lerende gat in de markt is explo-
siever dan de krater van de Etna.
ledereen spuit of slikt en geeft

Een atleet doet het met anavar,
biljarters doen het met beta-
blokkers. Wat het is en hoe het
werkt, geen probleem.. Farma-
ceutische gidsen en doping-al-
manakken zijn open boeken, be-
doeld om te wijzen op de geva-
ren, maar vooral handig als
handleidingvoor de aspirant-ge-
bruiker. In de ecologie van de
sport trekt de sportiviteit farma-
cologisch aan het kortste eind.
De Ronde van Frankrijk, een op-
wekkend contrast, een Tour op
wieltjes, voortgedreven met
cranks van de grand cru. We von-
den het een schone ronde, waar-
in niets werd gevonden. Ze re-
den allemaal op biefstuk en Spa-

rood in de bidons. Of fietsten ze
in het dubbele eeuwfeest van de
Frans Revolutie met drog-alarm
verhinderende katalysator?
Want een paar weken later, in
Eindhoven, zaten er aardig wat
amfetamines in de uitstoot van
Laurent Fignon.

Usclieid
Het jaar waarin iedereen stopte.
Gerrie,Leo (voorlopig). Sir Geor-
ge, Bettine, Fast Flo. Zou het?
George Kessler beloofde het
pontificaal, we geloofden hem op
zijn woord. Negen clubs in vijf
landen, incluis het Nederlands
elftal. Bedankt. George. Hij is
nog steeds bezig afscheid te ne-
men. Na Standard Luik zet hij er
definitief een punt achter. Hele-
maal echt stopt hij als hij terug is
in zijn geboorteplaats Sittard.
Fortuna wordt zijn allerlaatste
club. Ook Bettine Vriesekoop
hield het voor gezien. „Ik zou
nooit meer voor tafeltennis kie-
zen." Ze doet nu het celluloid
smelten in Italië, pingpong voor
de ping-ping en ze is weer be-
schikbaar voor Oranje.

September, weinig liefs uit Mos-
kou. Arnold Vanderlijde, hij die
gaat sterven, groet u. Savon bete-
kent 'zeep' en daarom blijft het
bij een schuimende bolwassing.
En lokaal gegniffel in het vuistje.
Dat is niet eerlijk, want Arnold is
een groot sportman in een sme-
rig handwerk. Ooit naar boksen
gaan kijken? Neen. Er kleeft
bloed aan. Rudy Koopmans.
Rudi Lubbers, Carlos Monzon.
de scène, van de roem naar de
sloppen, het onomkeerbare
coma. Cor Eversteijn overleed
een paar jaar geleden aan een
overdosis. De Rotterdamse mid-
dengewichtkampioen van Ne-
derland verviel tot junk. kickte
af en bokste zich terug naar een

Handwerk

vol. „Ik ga door tot Albertville."
Dat is ook alweer van de baan.
Adieu, Yvonne, hoewel...
Onherroepelijk afscheid namen
we van: Ad van Emmenes, Bas
Paauwe, Piet Kluiver. Sugar Ray
Robinson. Piet Steenvoorden,
Adam Fischer. Bert Ooster-
bosch. Joop Stakenburg, Leen
Vente en Koen Verhoef. Bij het
condoleance-register van de
sport sta jeUnger stil dan een mi-
nuut. Op de rest ben je in zestig
seconden uitgekeken. Veel bleef
er niet hangen. Steaua Boekarest- AC Milan 0-4. een droomfinale.
Twee keer Gullit, tweemaal Van
Basten. Het superavondje PSV -Roda JC. 3-4. Goed gezien van
Jan Reker. Konden we eindelijk
het prentenkabinet van Sofia in
de kast zetten.

De Tour, hartslag versnellend,
van de gekneusde" ribbenkast
van Gert-Jan Theunisse tot en
met de gezwollen testikel van, al-
weer, Laurent Fignon. Ontzield
zat hij op het plaveisel van de
Champs Elysées, terwijl Jan Ha-
gel - sorry, Greg - zijn wederop-
standing in het 'verblijf der zali-
gen' vierde. „Sport is winnen en
verliezen." Kernachtiger kon
Laurent Fignon het niet beden-
ken, nadat hij een Tour had ver-
loren diehij niet meer kon verlie-
zen. Op de finish had iedereen
het bij het verkeerde eind. Greg
Le Mond. geliefd, altijd toegan-
kelijk, iemand van het peloton.
Hij maakte de Tour mooier dan
in de tijd van Eddy Merckx. In de
waaier van de volksgunst koos
Laurent Fignon, bejegend met
een mengeling van leedvermaak
en respect, het verkeerde wiel.
Hij smeet met zijn krachten en
camoufleerde autoritair zijn na-
derende nederlaag met het hope-
loze machtsvertoon van de
machteloze. De Tour was een
volmaakt duel tussen goed en

Yvonne van Gennip weet het
ook nog niet. Januari: „Ik loop te
klooien, ik rijd het WK niet." Een
week later: „Ik voel me weer
happy. Vroeger lag ik hele nach-
ten wakker." Tijdens het EK in
Berlijn genoot ze van een bijrol.
In Lake Placid was het weer mis.
„Ik probeer me overeind te hou-
den met extra vitamines." Op de
vijftienhonderd meter van het
WK ging ze in de fout, Yvonne
van Gennip in de wisseljaren.
„Schaatsen komt nu op detwee-
de plaats." Lang hield ze het niet

door
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Kop op, nog even en het gaatweer de goede kant op. Na een
jaar met een klacht en een traan een tragikomedie waarin

geenfluit gebeurde, met uitzondering van die van Frans Houben,
kun je beter maar meteen opbeurend vooruitkijken. De sterren
staan goed. Jan Timman schaakt dat de stukken eraf vliegen,
Roda loot in de Europacup tegen Anderlecht, volleybalcoach

Harry Brokking krijgt eindelijk een assistent, de
voetbalsupporters-tussen-aanhalingstekens vissen achter het
net, Diego en Claudia Maradona treden op in de Honeymoon

Quiz en op zondag 8 juli is het bingo met Oranje in Rome en geel
rond het frêle figuur van Steven Rooks in de Tour. Verrassingen

niet uitgesloten - het kan evengoed anders.

aan Greg, Leo en Bert

Limburgs dagblad sport

" Sportjaar 1989, balance-
ren tussen de herrijzenis
van Greg Le Mond en het
drama van Sheffield (foto
beneden).
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" Henk Lubberding voelt zich thuis in de Post-trein. „Ik
huldig het standpunt dat jeeen ploeg pas moet verlaten als
liet systeem jêniet meer bevalt".

redenstelling

VOORST - Hij heeft in dertien
Seizoenen als wielerprof het
een en ander meegemaakt.

Sportieve hoogtepunten,
maar ook flinke teleurstellingen.

Als je hem thuis in het Gelderse Voorst
zn gang laat gaan praat hij

desondanks metevenveel plezier over
zijn koeien en de boerderij, die hij

straks van zijn vader overneemt, als
over de jaren als beroepsrenner.
Bovendien, ook anderszins is Henk

Lubberding in het naar roem en geld
hunkerende peloton eigenlijk een
buitenbeentje. Hij is nooit op de

transfermarkt geweest! machinist
van
Posttrein

tum gereed, maar de onzeker-
heid hierover bij het opbouwen
van de ploeg was voor Lubber-
ding een te belangrijke factor ge-
weest om er zo maar aan voorbij
te gaan. Zonder Tour had hij zich
verloren gevoeld. Niet voor niets
heeft hij vanaf zijn debuut in de
betaalde categorie geen enkel
jaar in La Grande Boucle ontbro-
ken.

„Raas had makkelijk praten toen
hij mij voorhield, dat een jaartje
zonder Tour geen ramp zou zijn.
Hij had voor zijn reputatie, on-
danks diverse etappe-overwin-
ningen, de Ronde van Frankrijk
niet eens zo heel erg nodig. Nooit
gehad trouwens. Hij is vaker
vroegtijdig naar huis gegaan dan
dat hij op de fiets Parijs gehaald
heeft. Zijn kracht lag elders. Kijk
maar naar zijn erelijst."

Lubberding brengt nog even de
prestaties van Raas in herinne-
ring, zoals diens wereldtitel op
de Valkenburgse Cauberg, tien
jaar geleden, alsook een handvol
nationale kampioenschappen en
vooral het grote aantal overwin-
ningen in klassiekers als Parijs-
Roubaix, Ronde van Vlaande-
ren, Milaan-Sanremo, Amstel
Gold Race, noem maar op.
„Voor de buitenwereld leek het
alsof hij het allemaal op een ijs-

koude manier deed. Wij, de ren-
ners, wisten beter. Raas kon ver-
schrikkelijk nerveus zijn, maar
hij ging ook zijn verantwoording
niet uit deweg. Hij was een afma-
ker. Ik had het misschien ook
kunnen zijn, maar als ik nu de
film van mijn loopbaan terug-
draai moet ik toegeven, dat ik
toch met faalangst heb rondgere-
den. Ik durfde het niet aan om de
ploeg in mijn dienst te laten rij-
den, bang dat ik het uiteindelijk
niet zou kunnen afmaken. Stel je
voor. Ik had mij schuldig ge-
voeld. Misschien, wie weet, zou
mijn carrière een ander verloop
hebben gekregen indien ik in de
eerste weken als prof reeds eind-
winnaar van Parijs-Nice was ge-
worden. Wellicht was ik dan met-
een over de drempel geweest."

De eerste Parijs-Nice waarin hij
als kersvers beroepsrenner start-
te was een dag of vier onderweg
toen zich in de etappe naar Digne
een kopgroep vormde waarin
Lubberding omringd werd door
een aantal medestrijders, die al-
lemaal achter hem in het klasse-
ment stonden. De voorsprong
groeide stelselmatig, temeer om-
dat het peloton, inclusief Eddy
Merckx, er niets voor voelde om
de drager van de leiderstrui.
Freddy Maertens, veel steun te
verlenen. Op een gegeven mo-

. Als professional begonnen in
| 1977 bij Raleigh onder leiding
■ van Peter Post, zal hij normaliter

' ook bij de vroegere zesdaagse-
keizer zn afscheid vieren. Zoals; een paar decennia geleden de

> Fransman Poulidor de firma
! Mereier trouw bleef of zoals in
> het huidige tijdperk Duclos-Las-
! salie altijd voor Peugeot is uitge-
; komen doet ook Lubberding. In

de Post-trein voelt hij zich op zijn■ gemak.

" „Noem het ouderwets, voor mijn
\ part", zegt hij, „maar waarom zou
" ik van ploeg veranderen als ik
' het naar mijn zin heb? Ik wil niet. beweren, dat er nooit spannin-; genzijn geweest of geen onverto-
', gen woord is gevallen, maar
j zoiets is heel normaal. Ik loop

" lang genoeg mee om te kunnen
J oordelen. Bovendien huldig ik. het standpunt, dat je moet weg-
J gaan als een bepaald systeem je
'. niet bevalt. Je mond opendoen
als je elders onder de pannen

" bent of wanneer je gestopt bent
" is goedkoop. Niet mijn karakter.
\ De tegenstanders van Post roe-
t-pen, dat hij je altijd onder stress
5 brengt omdat hij niet tegen ver-
| liezen kan. Ze zeggen ook. dat hij
|je laat vallen als een baksteen

" wanneer je niet presteert, maarjik denk altijd: 'Hoe doen andere
\ ploegleiders het dan? Zij hebben
»toch ook hun sportieve en com-
Jmerciële verplichtingen ten op-
izichte van de firma. Daarbij gaat
Jhet er in de profsport ten enema-

" le keihard aan toe. Je moet. vind
| ik, ook als renner jezelf kunnen
■ verplaatsen in hetgeen allemaal
;"op een ploegleider afkomt."
I
| Peter Post zal, zegt Lubberding,■ zijn fouten hebben als ieder an-; der mens. Hoge bomen vangen: bovendien veel wind. „Kijk ook
jeens naar de andere kant van de
i medaille, naar zijn organisatori-
| sche kwaliteiten en zijn enorme
!verdiensten voor de beroepswie-. lersport. Zou Nederland zonder
| hem en de uitstraling van zijn
iploeg de grote wielernatie ge-
\worden zijn met liefst vier teams:van wereldformaat? Ik denk het;niet."

Breuk
Toch, toen destijds de breuk;kwam in het team van Post heeft
het er even naar uitgezien, dat
zelfs Henk Lubberding voor een
andere baas zou kiezen. In ieder
geval stond hij niet afkerig tegen
een overstap naar de rond Jan
Raas in de maak zijnde Kwan-
tunv/ormatie van 1984.

„Na Priem was ik de eerste aan
wie gevraagd werd of ik zin had
om mee te gaan. Eerlijk gezegd,
ik had het tot dan toe met Raas
altijd goed kunnen vinden, maar
het betekende niet, dat ik ook
opeens per se bij Pos. wegwilde.
Op interesse van Belgische en
Italiaanse zijde was ik in een eer-
der stadium al niet ingegaan.
Toch leek, let wel, toentertijd een
andere omgeving de moeite
waard. Ik stond voor een lastige
keuze. Geloof mij, dat ik enkele
nachten slecht geslapen heb. Tij-
dens de Ronde van Romandië,
die altijd in mei wordt verreden,
opende Post de contractbespre-
kingen. Zo vroeg was hij er nog
nooit bij geweest, maar hij moest
in de gegeven omstandigheden
weten waar hij aan toe was. yij
had de verbintenis met de nieu-
we sponsor Panasonic op zak.
Toen Raas mij niet de garantie
kon geven, dat Kwantum al in
het eerste jaar aan de Tour de
France zou deelnemen stond
mijn besluit vast. Ik koos voor
Post. Van de oude kern gingen
Priem, Hanegraaf, Wijnands.
Peeters en Leo van Vliet met
Raas in zee. Knetemann tekende
bij het Belgische Europ Decor en
Johan van der Velde trok naar
Italië."

Na alle hefsa lager uiteindelijk in
het hoofdkantoor van de Tour
toch een startbewijs voor Kwan-

" Lubberding op^de praat-
stoel. Rivaliteit hoort bij de
sport. „List en tegenlist ma-
ken het wielrennen alleen
maar interessanter ".
Foto's: CHRISTA HALBESMA

den, net zo min als zijn aandeel in
de successen van ploegmakkers.
Want juist dit laatste vormt een
belangrijk, zo niet liet belangrijk-
ste onderdeel van Lubberdings
activiteiten.
„De ploeg gaat mij echt aan het
hart. Feitelijk kan ik er zelfs veel
te weinig afstand van nemen.
Een paar jaar geleden leidde het
bijna tot overspannenheid. Ik
kwam met vermeende
hartklachten in het ziekenhuis
terecht. Psycho-therapie is na-
derhand een uitstekend middel
tegen vele klachten«gebleken."

Rendemenl
Het wil niet zeggen, dat de span-
ning nu bijzaak voor Lubberding
is geworden. Je bent prof en je
wilt met je team het maximale
rendement uit de inspanningen
halen.
„Wanneer je na weer een dag af-
zien en werken in dienst van de
kopmannen de finish bereikt
met het peloton, is het eerste wat
je doet naar het podium kijken
om te zien wie gehuldigd wordt.
Soms weet je ook al eerder hoe
de ontknoping is geweest. Je
hoort het van het publiek aan de
kant van de weg ofvia de radio's,
die de mensen bij zich hebben.
Neem van mij aan, dat het pijn
doet als jeconstateert dat de win-
naar niet in jouw ploeg zit."

Misschien was gemis aan het
echte fanatisme, waardoor hijzelf
in de eerste helft van de loop-
baan geen overwinningenfabri-
kant werd een gevolg van £iet
feit, dat hij naast de wielersport
eigenlijk net zo veel hield van
zijn werk op de boerderij.

„Begrijp me goed. Ik heb op de
fiets altijd goed geld verdiend,
maar het was niet alleen vanwe-
gede poen, dat ik na een paar sei-
zoenen als amateur (met winst in
de Ronde van Limburg en de
derde plaats in de Tour de I'Ave-

nir, red.) prof werd. Als het de-
buut mislukt was zou ik met
evenveel plezier naar mijn
koeien en de boerderij zijn terug-
gekeerd en was ik weer gewoon
amateur geworden. Ik hoefde
niet zo nodig, snap je. Het wil al-
lemaal niet zeggen, dat ik in
wrok omkijk. Wel weet ik van
mezelf, dat ik harder ben gewor-
den."

Rivaliteit hoort bij de sport.
lemand terugpakken, die pro-
beert te ontsnappen is een we-
zenlijk onderdeel van het spel,
net als kopwerk en afstoppen.
Lubberding benadrukt het ten
overvloede.
„List en tegenlist maken het
wielrennen alleen maar interes-
santer", zegt hij. „Wanneer ech-
ter, zoals vooral gebeurde nadat
in het Nederlandse kamp een uit-
breiding van teams plaatsvond,
sommige ploegen hun koerstac-
tiek voornamelijk afstemmen op
het voorkomen van winst voor
ons ben je volgens mij niet goed
bezig. In de beginperiode van
Kwantum en Panasonic was dat
vaak het geval. Knetemann, die
destijds bij Europ Decor in Bel-
gië reed, deed er driftig aan mee.
Als hij Post en dePanasonics een
loer kon draaien liet hij het niet
achterwege. Jonge gasten uit de
ploeg waarvoor hij uitkwam zet-
te hij tegen ons op."
Lubberding haast zich om na
deze mindervleiende opmerking
aan het adres van zijn vroegere
teamgenoot ook diens verrich-
tingen in prestatief opzicht te on-
derstrepen.
„Geweldig, zonder meer. Ik zal
de laatste zijn om het te ontken-
nen. De populariteit, die hij ja-
renlang had bij Jan Publiek, ge-
noot hij daarentegen in het pelo-
ton allerminst. Naar buiten uit
leek het vroeger, dat het bijvoor-
beeld tussen hem en Raas fantas-
tisch klikte, maar neem van mij
aan, dat het geen echte vriend-
schap was. De twee waren alleen
professional genoeg om te weten
hoe ze elkaar nodig hadden.
Puur zakelijk. Toen Jan Raas ge-
stopt was met koersen heeft hij
er toch ook niet aan gedacht om
de Kneet in zijn ploeg op te ne-

ment was de Belg. die toen nog
in de glorietijd van zijn zo mise-
rabel geëindigde loopbaan rond-
reed, door Lubberding ont-
troond.
„Met nog een paar etappes voor
de boeg en verzekerd van de
steun van een sterke Raleigh-
ploeg zag het er voor mij
rooskleurig uit. Collega's hebben
mij later verteld, dat Freddy
Maertens uiteindelijk als een be-
zetene met zijn teamgenoten aan
de achtervolging is begonnen.
'Wij kunnen het niet maken, dat
een neoprof meteen een koers als
Parijs-Nice wint', had hij tegen
de grootheden in de hoofdmacht
geroepen. De achtervolging
werd met succes afgesloten.
Eddy Merckx won de etappe.
Maertens behield de leiderstrui
en werd een paar dagen later ook
eindwinnaar."

Klok
Lubberding denkt nog wel eens
terug aan de bewuste Parijs-
Nice. Maar als hij in gezelschap
van echtgenote Carla, die in het
pand naast het woonhuis een
schoonheidssalon runt, naar vi-
deobeelden van de vele wedstrij-
den kijkt beseft hij ook, datje de
klok niet meer kunt terugdraai-
en.
„Zo is het ook met de niet uitge-
komen voorspelling van wijlen
Jacques Anquetil. Toen ik in
1978 als achtste de Ronde van
Frankrijk beëindigde en daar-
naast het jongerenklassement
won zei Anquetil, die zelf toch
liefst vijfkeer het evenement op
zijn naam schreef, dat ik een toe-
komstige Tourwinnaar kon wor-
den."

Geweldig wanneer er zoiets over
je gezegd wordt, maar je moet
dan wel meer lef hebben dan
Lubberding. Lef en leiderschap.
Hij miste ze alle twee net een
beetje te véél. Een karakter ver-
ander je ten enemale niet. De
prestaties evenmin, want ook al
werd hij niet de grootheid, die
men in zijn beginperiode bij de
profs in hem zag, hij bracht het
toch tot een van de betere ren-
ners uit ons land.
Twee nationale titels, een ge-
slaagde solo in Gent-Wevelgem
1980, drie etappe-overwinningen
alsmede evenzoveel eindklasse-
ringen bij de eerste tien in de
Tour de France zijn daarvan een
bewijs, zoals ook de hoofdprijs in
de Ronde van Noorwegen en
tweede plaatsen in wedstrijden
als Dauphiné Libéré, Henninger
Turm en Amstel Gold Race de
vakbekwaamheid tonen. De vele
andere verrichtingen hoeven dan
niet eens meer herhaald te wor-

door

’Bij misluktprofdebuut

was ik met plezier naar
boerderij teruggekeerd

’

Henk
Lubberding

Limburgs dagblad j sport

men. Het financieel aanbod W 1
bewust aan de lage kant geh'
den. Zegt dat niet genoeg?"

Overigens, tijdens de si
van de Tour de France twt
geleden bleek overduidelijk I
diep de tegenstellingen gewj
teld waren. TV-kijkend Ned(
land heeft het allemaal kun1"
meemaken.
„Het gebeurde", zegt Lub^
ding, „na afloop van de etapj
naar Dijon. In een kopgroep Nj
een man of acht waren narrig
onze ploeg Eric van Lanckei]
ik vertegenwoordigd gewe^
Van de andere Nederlandse f>l
kenteams was alleen Knetemfl
present. Moet je weten, datj
hem een paar weken eerder Jhet NK op de Shngerberg evei
het oor gefluisterd had hom
eigenlijk over hem dacht. £■
bij kwam nog, dat mijn pil
makker Theo de Rooy in 1
vlaag van woede tijdens de RI
de van Zwitserland zelfs iets ?
ler tegen hem was uitgevaren, j
Rooy schrok zelf het meest N

zijn woorden, maar zij waren
uit voor hij er erg in had. Typi'
Theo. Al deze gebeurtenis*
speelden mee toen wij op *naar Dijon waren. De Kneet *de ten koste van alles verhing
ren dat Eric van Lancker fl
vooral ik de etappe zouden *'1
nen. Omgekeerd dachten Jprecies hetzelfde over hem. ij
het bekende gevolg. De Fra1]
man Regis Clère kon van de *|
tuatie profiteren. Hij won."
Op het podium van de Nw
landse TV-commentator W.
toen tijdens het gebruikelijke!!
terview niet bepaald de vi
lijkste opmerkingen gei
Zoiets krijg je wanneer je all^j
maar op andersmans nederig
aanstuurt.

Maassen
„Het kan ook anders, zoals c.'
paar maanden geleden in de »\
gelse wereldbekerwedstrijd 13
een parcours bij New Castle- *Jhet einde sprong Frans Ma
die tot de ploeg van Raas v
hoort, weg uit het nog om
rijke peloton. Kelly, De Wilde'
nog iemand, wiens naam ik k^
ben begonnen aan een achten1,
ging. Ik voegde mij met ofl<U
meer Petito bij het groepjt
ik voluit meegewerkt had
den wij Maassen achteih^hebben. Ik hoefde hem nie* ■)
sparen, maar ten eerste vu
Maassen een toffe collega <tweede had ik er ook niks aa
Kelly naar de spits te breng>
dan in de sprint door hem è
klopt te worden."
Lubberding hield zijn benen sl.
Maassen bleef weg en behaa'.
een van de mooiste overwin'I',,
gen uit zijn nog jonge loopb^ ,
als beroepsrenner. „Een paai' a..
gen later kwamen wij mekaa' t
een criterium weer tegen. ",-l
eerste wat Maassen deed was ''~,
bedanken voor mijn houding ,A
New Castle. Zoiets is, zeker in erivaliteit die verschrikkelijk *L
vig kan zijn, een prettige he
nering. Prettiger in ieder ëe\
dan de Tour de France van e f
paar weken eerder. Die was vO,
onze ploeg rampzalig. Vo°I\1
de koers begon had ik reeds &
naar gevoel." :f
Lubberding ten voeten uit.
betrokkenheid eist al energlü L

nog voordat er üefietst is...

wiel verheesen J
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" Paul Boels wordt doorFortuna op handen gedragen

Is er leven
na Fortuna

SITTARD -Op zondagmiddag 10 december, vlak voor het begin van
de bekerontmoeting Fortuna Sittard-Heerenveen,

bewoog Paul Boels zich voorzichtig achter de persboxen.
Hij fluisterde de aanwezige journalisten allen hetzelfde

in het oor. „Jullie moeten mij wat beloven. Ik weet dat het
bericht dat ik afscheid ga nemen, uitgelekt is,

Hou het asjeblieft nog één dag voor je.
Ik heb de spelers nog niets gezegd en ik wil niet dat

ze het uit de krant vernemen. Morgen is er
een persconferentie. Ik zou het zeer op prijs stellen

als jullie mij tegemoet komen".
Daags erna maakte geen krant of ander medium

gewag van het vertrek van Boels.
Een misschien wel unieke omstandigheid. Voor Paul Boels

Worden uitzonderingen gemaakt. Zijn woord is immers goud waard...

zijn kwaliteiten in diens' 'e blij-
ven stellen van het dageujk be-
stuur van Fortuna".

——-2 advocaat had ik de staveii-

\wr uit De Meer tot het uiterste
tigd. Als voorzitter van ee?i
ld voetbalorganisatie vond

ö' vde ziüaarste straf voor hemfl * zwaar genoeg".

i l de advocaat vaak in aanvaring
l^arn met de voorzitter, laat;< j?"lBoels in het midden. Feit is

1jj.1 de combinatie een steeds. tere hypotheek op hem legde.
1i m agenda was de uitpuilende
1 îjslast met betrekking tot de
'dj^ogelijkheid van zijn tweele-
-Ih, bestaan. Paul Boels diende

' jjee heren: als voorzitter van de
!V __,catuur nad hij een baan in
;jj Baandert. Of omgekeerd. De

" jj'ocaat is een meester in het
jj^idenvan de dingen. „Nee, de

ho z'Jn me met hoven het
iwofcl gegroeid. De combinatie
tjj echter geen enkele ruimte
5- er toe. Daarnaast word ook ik
s^ jaartje ouder. Vandaar de be-
tjjpS'ng om te stoppen. Boven-
in*n wilde ik niet tot het meubi-g,r ofhetbehang in De Baandert
j^tt behoren. Dan namelijk ben
ïv 'an_ gebleven. Ik vond dat
jjj/tuna Sittard toe was aan een
*WW Sezicht. Het is mooi ge-
tj est Al zal mijn hart altijd voor

°lub blijven slaan".

" ,Afscheid met een lach en 'n traan'

koster Boels blijft nog een half
Kw y°orzltter Paul. Dan gaat hij
trs: 'pensioen' en maakt zijn in-
Vje in het bestuurlijk rusthuis
%^ Fortuna: het Algemeen Be-
Ua Ur- Een tabé met 'n knipoogar het AB. Boels ziet dat echter
U_ 'delijk anders.. „Ik hoop dat ze
(^ 'n het AB willen. Ik heb mv-
v lcldels begrepen dat men daaru°r voelt. En van Han Berger
kip '^ ook na Juli nog in de

komen. Dus, ik blijf
ij. 8 nauw genoeg verbonden
'kh de ganS van zaken. Sterker,
ve eh het gevoel dat ik niet echt
steW mmc*er tijd. in Fortuna ga
t_ Ken. Daarvoor ken ik mezelf
ljj|B°ed. De lijnen van het dage-
lw? hestuur naar het algemeen
jStuur zijn al kort en men zal
"jQJ Wel altijd weten te vinden.
ij a?n voor mezelf de beslissing
gar! §en °men wilde ik eerst eenantie voor de bestuurlijke

Het vinden van
<le ?pvolSer en mijn aanbod op
fu achtergrond als klankbord te
V 0 gerenvoor de nieuwe man, is
e 0f. mij de waarborg voor die{..^tinuïteit. Te meer daar ookrr e Schmeitz mij beloofde

Paul Boels becijfert dat de Fortu-
na-begroting om die permanente
positie waar te maken opgetrok-
ken dient te worden met een half
miljoen gulden. „Dat is het maxi-
maal haalbare voor onze club.
Met een totale begroting van
drieëneenhalf miljoen gulden
moet het mogelijk zijn. Met dat
geld en onze gedegen jeugdoplei-
ding lukt dat ook". Fortuna heeft
gekozen voor de jeugd. Niet al-
leen wat manager en trainer be-
treft.

overlijden van dokter Thei Jes-
sen. Het seizoen kende voorts de
rel rond het vertrek van trainer
Hans van Doorneveld en het be-
kend worden van zijn opvolger
Han Berger. Jacques Opgenoort
vulde de vacature Castenmiller
op. Fortuna Sittard tuimelde in
sneltreinvaart van zijn hoge posi-
tie en bleef in de middenmoot
steken. Wekenlang verkeerde
het bestuur in onzekerheid om-
trent de nieuwe shirtsponsor.
Sigi Lens raakte ernstig gewond
bij de ramp met de SLM-DCB en
John Clayton viel maandenlang
uit de boot door zijn voetblessu-
re. Als klap op de vuurpijl maak-
te de voorzitter afgelopen maand
bekend dat zijn vertrek aan-
staande is. „Een dubbel tropen-
jaar, durf ik wel te stellen".

Paul Boels is een workaholic.
Zijn ongebreidelde werklust
speelde hem echter steeds vaker
parten. „Ik heb gemerkt dat ik te
veel zaken naar me toetrok. Meer
dan goed voor me was. Ik meen-
de dat ik alles moest doen. Ik
nam alle verantwoording op me.
Jekomt dan stilaan op een punt
dat het eigenlijk niet meer kan.
Alles wordt zwaar. Jewordt moe.
Dat is het moment datjemoet in-
grijpen. Daarmee voorkom je dat
het ergens fout gaat. De inspan-
ningen waren teveel. Daarnaast -
en dat is mijn stellige overtui-
ging ook al word ik er vaak wat
ongelovig'voor aangekeken - was
het tijd voor een nieuw gezicht.
Een nieuwe wind. En als dat
nieuwe gezicht er zit, is men mij
snel vergeten. Zo gaat dat in het
leven. Le roi est mort, vive le
roi "

Uitdaging
„Een jaar ook van de vernieu-
wing", laat Paul Boels er meteen
op volgen. „Een jonge, ambitieu-
ze manager. Een nieuwe trainer
en een nieuwe medische staf.
Een nieuwe hoofdsponsor en in
juli een nieuwe voorzitter". Kort-
om, Fortuna wordt in een nieuw
jasje gestoken met het oog op de
jarep '90. De grote uitdaging voor
Fortuna dat, naar mening van
Boels „in de komende jaren een
permanente subtopper moet
worden".

Jeugd
„Het is voor ons een must. Fortu-
na kan zich geen grote dingen
veroorloven op een transfer-
markt. Wij moeten ons heil wel
zoeken in de scouting en gede-
gen opleiding van de jeugd.
Chris Dekker en Tiny Ruys doen
wat dat betreft uitstekend werk.
We zullen de jeugdopleiding op
dit hoge niveau moeten houden
en ook met deze grote financiële
inspanningen. Fortuna moet er
ook de vruchten van gaan pluk-
ken en zorgen dat eigen jeugd in
het eerste elftal doordringt. Om
tweeërlei reden. Het regionale
karakter van het elftal moet tot
uiting komen en de strijd op de
transfermarkt kunnen wij, zoals
reeds gezegd, niet volhouden.
Een derde hoofddoelstelling
voor de komende jaren is de ver-
fraaiing en verdere uitbouw van
het stadion".

Beslissing
De Fortuna-voorzitter nam zijn
beslissing in februari-maart.
Wikkend en wegend. Schoorvoe-
tend deelde de praeses zijn toe-
verlaat Pierre Schmeitz zn over-
peinzingen mee. Advocaat Boels
bepleitte een scheiding van tafel
en bed met zijn grote liefde For-
tuna; voorzitter Paul had het er
maar wat moeilijk mee. „Pierre
Schmeitz kon er begrip voor op-
brengen. Toen hij uiteindelijk
zwichtte en zegde toe te blijven,
was het voor mij definitief.

Paul Boels kijkt echter niet al-
leen in eigen buik. „Het is van
groot belang zich af te vragen
wat in groter verband de toe-
komst van het voetbal zal zijn.
Hoe ziet het betaald voetbal in
Nederland er over vijf jaar uit?
Wat zijn de gevolgen van de vei-
ligheidsmaatregelen die zullen
moeten worden genomen voor
een club als de onze? Ik geloof
dat we ons over dergelijke vra-
gen moeten buigen".

Het jo-jo-effect van de club tus-
sen subtop en middenmoot is
naar mening van de verantwoor-
delijken fnuikend voor het toe-
schouwersaantal en de daaraan
gekoppelde recette. „Het gemid-
delde van tienduizend toeschou-
wers dat we kenden van ons eer-
ste eredivisiejaar, zal wel niet
meer gehaald worden. Ik ben er-
van overtuigd dat er meer men-
sen naar de Baandert komen als
de club zijn vaste plaats in de
subtop verovert. En als je die
plaats structureel in bezit hebt,
kun dat volhouden.? Kan über-
haupt een club in Limburg een
dergelijke plaats vasthouden? Je
praat in wezen toch over een vrij
gering draagvlak als je naar het
achterland kijkt".

Hetvoornemen om vier jaar lang
een positie in het bestuur te be-
kleden was enigszins uitgelopen.
Tot zeventien jaar. „Er zijn voor-
zitters die bleven zitten tot ze een
jubileum konden vieren. Vol-
gens mij dien je dan niet het be-
lang van de club". Paul Boels
kondigde zijn afscheid aan in,
wat hij noemt „zeker niet het
makkelijkste jaar uit zijn voorzit-
terschap". Een optelsommetje
verschaft duidelijkheid. In de-
cember werd de Fortuna-familie
wreed getroffen door het plotse

Boels' opvattingen over voetbal
zijn traditioneel. Een liefhebber
van de oude stempel. „Met een
rode neus en koude tenen. Op de
staantribune met een sigaar in de
mond en uit de luidsprekers
marsmuziek. Zo stel ik mij een
middagje voetbal voor". De reali-
teit evenwel is vaak anders. Te-
genwoordig kun je beter op de
hoofdtribune zitten. Dan blijf je
meestal gevrijwaard van rellen

en ME-charges. „Het supporters-
geweld kan de doodsteek voor
het voetbal zijn. Gelukkig heb-
ben wij het totnogtoe uit de'
Baandert vandaan kunnen hous
den. Een enkele uitspatting daar-^
gelaten. Zou het in Sittard aan de
orde van de dag zijn, was ik at
lang geen voorzitter meer".

Al met al houdt Paul Boels bijna
dertien jaar de hamer vast. Enke-
le maanden geleden werd hij-
door de spelers op de schouder-
genomen. Ter ere van zijn koper-
ren jubileum.Dus toch een jubi-^
leum? „Dat pakte zo uit. Eerst-
zou ik vier jaar aanblijven. Toen-
plakte ik er een jaartje aan vas£-
En nog een en nog een. Op 't'
laatst denk jeniet meer in dieter-
mijnen en opeens zit je dan zon
periode op die stoel. De beslis-
sing om er mee te stoppen was.
echter al genomen op het mo-
ment dat de spelers me op die.
manier verrasten. Overigens eex\van de vele mooie momenten-
die ik heb meegemaakt. Op zon
ogenblik vraag je je af of die bet'
slissing terug te draaien is. Op
dat moment ook besef je dat hef
nog steeds moeilijk is. Je neemt
afscheid met een lach en een,
traan".

Loyaliteit en trouw waren de ba-
sis waarop het bestuur dreef in
de Boels-era. Als de positieve
kanten ter sprake komen liggen
die twee begrippen voor in de
mond van de scheidend praeses.
„Het klinkt misschien wat hoog-!
dravend, maar zo is het wel. Het
kwam wel eens voor dat er snej
beslissingen genomen diende»
te worden. Zo snel dat er een oj
zelfs meerdere bestuursleden
niet in gekend waren. Daar wercj
nooit een punt gemaakt. Ook als
er beslissingen genomen werden
waar niet iedereen achter stond;
heeft me die loyaliteit steeds
weer gefrappeerd. Er werd latei;
nooit gezeurd van had je toen
maar naar me geluisterd. Uiterr
mate prettige ervaringen. De
vriendschapsbanden die voort-
vloeien uit die bestuurssamea-
werking reken ik tot de meest
positieve ervaringen van dat
voorzitterschap. De binding die
je door de jaren met medewer-
kers en ook spelers krijgt, is heej
groot. Ik denk dat ik de nodig*
moeite zal hebben, als ik derge-
lijke dingen in de toekomst zal
gaan missen".J 'Maar de lach blijft 't

est in de herinnering"
Foto's: PETER ROOZEN

door

Advocaat pleit
niet meer voor

voorzitterschap

Boels
versus
Boels

Limburgs dagblad sport

Fred Sochacki ]
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Samenstelling en eindredactie: Santé Brun Vormgeving: Sjef Meijers, Bert Kuster

Het jaar
van het

Oostblok
Het jaar 1989 zal de geschiedenis in gaan als
het jaar waarin de communistische dictaturen
in Oost-Europa, de Berlijnse Muur en feitelijk
het hele Oostblok verdwenen. Het was om-
wenteling die zich met nog altijd volstrekt on-
begrijpelijke snelheid voltrok. De revoluties
werden ook door honderden fotografen vast-
gelegd, en op deze pagina een keuze uit hun
werk.

Geheel boven: dagenlange betogingen op
het Vaclavske Namesti, het Wenceslausplein
in Praag, leidden uiteindelijk tot het zwichten
van de communistische machthebbers. Links:
misschien wel het hoogtepunt van afgelopen
jaar, de bres in de Berlijnse Muur op de Pots-
damerplatz, in het weekend van 11 en 12 no-
vember. Boven: op vele plaatsen in het Oost-
blok demonstreerden de mensen in de vorm

van een menselijke ketting. Hier een nationa-
listische betoging in Litouwen. Linksonder: de
Roemeense omwenteling ging gepaard met
enorm bloedvergieten; maar na de Kerstda-
gen kon de bevolking verbroederen met het
leger. Rechtsonder: In China hield het regiem
het op de beproefde methode Deng Xiao-
ping: tanks en mitrailleurs tegen vreedzame
demonstranten. De eenling die Chinese tanks
tegenhield bij het Plein voor de Hemelse Vrede
werd in één dag wereldberoemd; een week
later was hij dood, geëxecuteerd.

Zaterdag 3ü decerhDer T9B%rvi31Limburgs Dagblad r*T?___i



Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
schrijf de oplossing op de adreszijde
(de kant waar de postzegel staat afge-
drukt), plak boven de gewone franke-
ring ten minste ’ 2,50 extra en adres-
seer de kaart aan

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

" Prof. Van Vught temidden van kalkoenen, waarvan ook niet ze-
ker is of ze nog wel dagelijks worden gevoerd.

als de gemiddelde temperatuur
aarde als gevolg van het broeikal
fect met een graad stijgt, etcetera
Daarbij wordt, zoals dat heet, el
een .scanning' gemaakt. Dat bi
kent dat eerst wordt geprobeerd
huidige ontwikkeling op dat ene d
gebied in kaart te brengen.. Wil ze
in de huidige tijd zin hebben, dan
tekent dat dat wereldwijd moet
beuren. Om het voorbeeld van
nieuwe kunstvezel te nemen: watl
de nieuwste ontwikkelingen in
kunstvezel-industrie in Japan, t
zijn de verwachtingen in Europa, *zijn de resultaten van het meest
cente vezelonderzoek aan de unïi
siteiten van San Francisco, Torc
en Canberra, om maar eens een p
vragen te noemen.
Met 'heel slimme technieken' om i
Van Vught te spreken, destillerentd
komstkundigen uit die gigantisf
brei van computer-gegevens ovi
ter wereld, een aantal trends. [
grond daarvan stelt de tegenwoc*
ge toekomstkunde scenario's op mr
trant van: als nou dit of dat gebe»
wat zijn dan de consequenties, li
moet het bedrijf of de overheid i%
reageren?
Is van Vught bezorgd over die tfr
komst?
„Nee, dat ben ik niet.... Ik ben nu "stel dat ik nog veertig jaar te gai
heb, dan zijn we zo rond het j»
2030.... Ondanks dat je soms rw
sombere verhalen leest, geloof ik ft
dat het in de volgende eeuw een caf
strofe wordt. Ik heb een groot vertrtt
wen in het menselijk vernuft en hew
een kwestie van politiek en van II
vernuft hoe we aan de toekomst vc*
geven. Ik zie niet in dat het na het j*T
2000 slechter wordt dan daarvctf
Maar tja, dit is eén persoonlijkeopvj
ting en nog een inductivistische <Jvatting ook. Het is geen toekom!

albert holtermaf

En inderdaad kwam ook de volgende
ochtend de boer om negen uur naar
de ren. Maar helaas: de boer draaide
de kalkoen de nek om. Twee dagen
later stond het beest dat zo kort daar-
voor nog had gedacht dat ie zo knap
was en dat ie zo goed zn toekomst
kon voorspellen, dampend en met de
versierde poten omhoog op tafel.
Het verhaaltje is van de Engelse filo-
soof Bertrand Russell, en mocht u nu
denken dat een kind de was kan doen
in de wijsbegeerte, dan moet u weten
dat het hier niet om zo maar een kal-
koen gaat, maar om een inductivis-
tisch exemplaar, een kalkoen derhal-

En nadat hij het 363 dagen had bijge-
houden en al die ochtenden - 's zon-
dags, doordeweeks, op regenachtige
en op zonnige dagen - de boer hem
steeds om negen uur had gevoerd,
durfde de kalkoen zelfs te voorspellen
dat hij altijd— zn hele leven lang — 's
morgens om negen uur zou worden
gevoerd.

Er was eens een kalkoen die dacht: ik
wil wel eens precies weten, wanneer
ik word gevoerd. Hij ging het bijhou-
den en merkte dat de boer elke mor-
gen om negen uur met het voer naar
zn ren kwam. Nadat dit een paar we-
ken elke ochtend zo was gebeurd,
durfde de kalkoen de voorspelling
aan dat hij de dag daarna ook wel om
negen uur 's morgens zou worden ge-
voerd.

Van Vught — die planologie heeft ge-
studeerd, daarna in de Verenigde
Staten heeft gewerkt waar hij onder
andere aan het Massachusetts Insti-

„Als je in de huidige toekomstkunde
zulke algemene visies zou ontvou-
wen, kom je in de buurt van de charla-
tannerie", zegt Van Vught, „de tegen-
woordige toekomstkunde is veel be-
scheidener, veel minder spectacu-
lair".

Dat is in de wetenschap die zich toe-
komstkunde, forecasting of toekomst-
verkenning noemt, wel eens anders
geweest. In de jaren '60 was de grote
toekomstkundige — futuroloog, zei
men in die tijd — prof. drFred L. Po-
lak, hoogleraar in Leiden, voorganger
van prof. Van Vught die tot halverwe-
ge dit jaar in Leiden de leerstoel toe-
komstkunde bekleedde.
Als Polak werd gevraagd hoe hij de
toekomst zag, hield hij voorlopig niet
meer op en ontvouwde de ene visie
na de andere. En ook schrijvender-
wijs kon hij er wat van: hij pende wel
een meter boeken bij elkaar, met als
bekendste werk .Prognostica, wor-
dende wetenschap schouwt en
schept de toekomst' (twee turven van
samen 750 pagina's).

eeuw had hij dan ook al gewaar-
schuwd: „Als u maar niet denkt dat ik
u een beeld kan schetsen van hoe de
wereld er in de volgende eeuw uit zal
zien...".

Grote Liburgs Dagblad-puzzelaktie
Van Vught wil de strikt-filosofische lijn
best even tot 't uiterste doortrekken:
„Jezou zelfs kunnen zeggen dat je —strikt logisch gesproken — niet zeker
kunt weten dat je zult vallen als je uit
het raam stapt op de vijfde verdie-
ping. Want misschien zal de zwaarte-
kracht wel ophouden te bestaan...".
Met zoveel onzekerheid kan geen
mens en dus ook geen hoogleraar
toekomstkunde leven, en daarom

Wat kunnen we dan nog van de toe-
komstkunde verwachten, want funda-
mentcel-wetenschappelijk bezien
kan ze niets zeggen over haar object
van onderzoek.

tute of Technology met 'forecasting'
te maken kreeg en bij terugkomst in
Nederland gevraagd werd de Leidse
leerstoel toekomstkunde te bezetten— zegt dat sinds het begin van de ja-
ren '80 de scepsis in de toekomstkun-
de enorm is toegenomen.
Bij onderzoek bleek immers dat van
alle eerdere voorspellingen er maar
bijzonder weinig waren uitgekomen.
Bovendien werd steeds vaker de fun-
damentcel-wetenschappelijke vraag
(de 'kalkoenvraag') gesteld: wat kun-
nen we nu eigenlijk zeggen over de
toekomst, want een van de grootste
vraagstukken in het menselijk be-
staan is immers dat onze kennis en
ervaring het verleden betreffen, terwijl
we onze beslissingen moeten nemen
voor de toekomst.

pelijk bastion van cijfers, berekenin-
gen en grote computerbestanden met
kolossale hoeveelheden gegevens.
Toekomstkundigen anno 1989 zijn
geenbevlogen, visionaire mensen als
Fred Polak, maar wetenschappers uit
diverse disciplines (economen, pla-
nologen, demografen, etcetera), in
dienst van grote bedrijven of van
overheden, waar ze zich niet met de
'toekomst in het algemeen' maar met
sterk afgebakende maatschappelijke
gebieden bezighouden. Het gaat dan
om vragen als: wat zijn de gevolgen
van de toenemende vergrijzing, wat
gebeurt er als er een nieuwe kunstve-
zel op de markt komt, hoeveel miljoen
bomen moeten er wereldwijd worden
bijgeplant om als het ware gelijketred
te houden met de groeiende uitstoot
van kooldioxide, wat zijn de gevolgen

Vandaar dat de toekomstkunde toch
niet dood is: ze heeft zich als het ware
teruggetrokken in een wetenschap-

gaat Van Vught — zwaartekracht of
niet — gauw weer met beide benen
op de grond staan: „Toch kun je maar
beter niet uit dat raam stappen en kun
je er maar beter vanuit gaan dat de
zwaartekracht gewoon zal blijven be-
staan. Zoongeveer geldt dat ook voor
de toekomstkunde: dat je filosofisch
gesproken niets met zekerheid over
de toekomst kunt zeggen, betekent
niet dat je die toekomst niet in de be-
slissingen moet betrekken. Voor aller-
lei praktische beslissingen moet je
proberen zo goed mogelijk de toe-
komst te verkennen en moet je probe-
ren voortdurend zo gefundeerd mo-
gelijke veronderstellingen over de
toekomst te maken".

Als de mens probeert te voorzien wat
er in de toekomst gebeuren zal, is het
met hem in feite precies zo gesteld
als met die kalkoen. Ook een hoogle-
raar als prof. dr Van Vught — die om
zo te zeggen in de toekomst heeft
doorgeleerd — ontkomt niet aan dat
lot. In een eerste telefonisch contact
voor een gesprek over de volgende

„Uit het voorbeeld van deze kalkoen
blijkt dat je niet een voorspelling over
de toekomst kunt doen op basis van
de waarneming dat iets altijd op de-
zelfde manier gaat", zegt prof. dr
Frans van Vught die zich als hoogle-
raar bestuurskunde met specialisatie
planning aan de Universiteit Twente
beroepshalve met de toekomst bezig-
houdt. „Als goed inductivist had de
kalkoen onder uiteenlopende om-
standigheden - op warme en op kou-
de dagen, opregenachtige en op dro-
ge dagen — zijn waarneming ge-
daan, maar hij had er nog nooit van
gehoord dat mensen kalkoen op hun
menu zetten en kon dus niet vermoe-
den welk een tragisch lot hem wacht-
te".

ve die 'uit de kennis of waarneming
van een aantal gevallen waarin de
eigenschap A gevolgd wordt door de
eigenschap B, de conclusie trekt dat
de eigenschap A in alle gevallen ge-
volgd zal worden door de eigenschap
B' (de definitie van het begrip induc-
tie).

KRUISWOORDRAADSEL nr. 5
Oplossingen moeten worden in-
gezonden per briefkaart of per
giro en dienen uiterlijk elf da-
gen na publicatie van de puz-
zelopgave in ons bezit te zijn.

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

Men kan aan de puzzelcompetitie
deelnemen per giro of per briefkaart.
Wie per giro meedoet, dient de ge-
vraagde oplossing op het girobiljet te
vermelden onder het woord 'medede-
lingen' en minstens ’ 2,50 over te ma-
ken naar

Oplossingen die later binnenko-
men doen niet mee aan de prijs-
trekking, die wordt verricht door
notaris mr. P.M.J.A. Muijters te
Heerlen.

gedeponeerd bij notaris fl'
P.M.J.A. Muijters te Heeriejj,
Deze oplossing alsmede de *
van 20 letters is bindend.

Prijswinnaars
puzzel no. 3
Oplossing:
PORTRET

aan de Nederlandse Kankerbe^
strijding die deze extra financië-
le steun voornamelijk zal ge-
bruiken voor verder wetenscha-
pelijk onderzoek. De resterende
25% van de opbrengstvan deze
20 weken durende Limburgs
Dagblad puzzelaktie gaat naar
SOS-Kinderdorpen, afdeling
Heerlen. De opbrengst van
deze puzzelaktie is bestemd
voor de verder uitbouw van het
Heerlen-house in India, waar
geprobeerd wordt kansloze
weeskinderen een redelijk uit-
zicht op een enigszins normale
toekomst te geven.

Om te kunnen meedingen
naar de beschikbaar gestelde
prijzen moet op de briefkaart
naast het gewone porto ten
minste twee gulden vijftig
(’ 2,50) extra aan geldige
postzegels zijn geplakt of per
giro tenminste twee gulden
vijftig (’2,50) zijn overge-
maakt.

De opbrengst van deze puzzel
zal voor 75% ten goede komen

1e prijs
M. Hoevels
Palestinastraat 247
6418 HG HEERLEN
2e prijs
Mevr. J. v.d. Poel-Reinders
Dir. Cortenstraat 174
6364 VW KERKRADE
3e prijs
Dhr. en mevr. Salens-Heynen
Dr. Poelslaan 31
6133 KG SITTARD
4e prijs
M.P. Schneijder
Burg. Waszinkstraat 112
6417 CX HEERLEN

Men mag zoveel oplossingen
inzenden als men wil. Hoe meer
oplossingen men inzendt, hoe
meer kans men heeft op een
prijs en des te meer komt er ten
goede aan het doel van de ac-
tie. ledereen kan meedoen,
men behoeft dus geen abonnee
te zijn. Voor werknemers van
het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wei mo-
gen meepuzzelen, maar niet in
aanmerking komen voor het
winnen van een prijs.

Hoofdprijs ’ 5000,-
Om te kunnen meedingen naar de
hoofdprijs, ’5000,-, gelieve U de
eerste letter van iedere oplossing
achter elkaar te zetten, waardoor
een zin gevormd wordt van 20 let-
ters. Van de oplossing van alle
puzzels moet u steeds de eerste
letter gebruiken. Bewaar voor alle
zekerheid de gepubliceerde puz-
zeldiagrammen.

PRIJZENPOT~I
1e prijs ’ 1000,-

-2eprijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

Inmiddels is echtgenoot Frans ook
thuisgekomen en hij is al even ver-
baasd als de rest van het gezin.
„Eindelijk, na zoveel jaren, win jij
ook eens iets" is zijn trotse reaktie.
Als de besteding van de puzzel-
winst ter sprake komt, moet er toch
even worden nagedacht.

„Natuurlijk komt zon bedrag aan
het eind van zon dure maand al-
tijd van pas. Maar we zijn afgelo-
pen zomer voor het eerst met
ons gezinnetje op vakantie ge-
weest. Naar Zeeland. En dat is,
mede natuurlijk door het schitte-
rende zomerweer van 1989, zó
goed bevallen dat we dat eigen-
lijk in de komende zomer wel
weer willen herhalen en als we
dit geld nu in het vakantiepotje
doen, genieten we er allemaal
van", aldus de laatste winnares

van de jarentachtig. Als we even
later naar buiten gaan en smake-
lijk eten toewensen, roept Ma-

rianne dat déze maaltijd nu wel
een zéér speciaal smaakje gekre-
gen heeft.

Heerlen - Het avondeten stond zo
goed als klaar toen de bel ging.
Mevrouw Marianne Hoevels
opent de deur en hoort van Thea
Kuchnio, plaatsvervangend
hoofd PR en Promotie van het
Limburgs Dagblad, dat haar een
prettig uiteinde wacht. „En waar-
om dan wel?" is het rake ant-
woord. Dan, zonder een reaktie
af te wachten, wordt haar gezicht
een groot vraagteken en gokt ze
vol ongeloof ,U komt me toch
niet vertellen dat ik iets gewon-
nen heb?"
Dat is nu juist wel het geval en het
gezelschap mag snel binnenko-
men, de fotografe ziet in de woon-
kamer een mooie oude piano en
acht dat debeste plek om een blijde
plaat te maken. Als de ceremonie is
vastgelegd is het nog steeds opval-
lend stil in huize Hoevels. Marianne

kan maar niet begrijpen dat zij eens
iets gewonnen heeft. De beide zo-
nen, Roger en Paul, zijn al even stil
als hun moeder, echtgenoot Paul
wordt elk moment thuis verwacht.
Eenmaal achter de koffie vertelt de
winnares van deze week datzij veel
puzzelt, maar niet zo vaak de op-
lossing inzendt. Voor de Limburgs
Dagblad-puzzels wil zij wel eens
een uitzondering maken. Aan hob-
by's heeft ze overigens geen
broertje dood. Het huis is gesierd
met prachtige poppen, die ze - in-
clusief het basismateriaal - hele-
maal zelf maakt. Als hobby en om
te schenken. Tekenen, piano spe-
len, knutselen en, buiten de winter-
maanden, tuinieren in de ruime tuin-
die achter en rond het huis ligt.
Daarbij moet het huishouden na-
tuurlijk ook op rolletjes blijven lo-
pen.

PRETTIG UITEINDE VOOR MARIANNE HOEVELS

De oplossing van deze puzzel is

Voor eventuele inlichtin-
gen over deze puzzel kan
men telefonisch terecht
onder nummer 045'
739351, uitsluitend tijdens
kantooruren: maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur.

INLICHTINGEN

Men is het voordeligst uit wan-
neer men deelneemt per giro,
aangezien dit geen extra (porto-
kosten met zich meebrengt.
Verder wijzen wij erop dat het
overgemaakte bedrag in zijn
geheel ter beschikking komt van
de puzzelactie. Van de extra ge-
plakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte wor-
den afgestaan aan de PTT.

Als u de puzzel hebt opgelost, moet u
de letters die voorkomen in de vakjes
met de cijfers£s -6-74-37- 14-38-
-32 achter elkaar zetten. U leest dan
een woord dat tevens de uiteindelijke
oplossing van onze puzzel vormt. U
moet dit woord niet alleen opsturen,
maar ook goed bewaren (samen met
het nummer van de puzzel), want u
hebt het nog nodig aan het einde van
onze uit 20 delen bestaande puzzel-
ronde.

Horizontaal: 1. plant; 4. uitroep van afschuw; 6. meisjesnaam; 8. geluk;
11. bezem; 13. gissen; 16. rund; 18. slag; 19. onbegroeid; 20. schuifbak;
21. bevel; 23. boksterm; 25. soortelijk gewicht; 26. soort; 27. bergweide;
29. nimmer; 32. tam; 33. licht brekend; 35. deksel; 36. vertrouwd; 38. on-
heilsgodin; 39. naar mijn mening; 41. familielid; 43. loot; 44. afgemat; 45.
veerkracht; 46. nauw; 49. vordering; 51. edel; 52. kloosteroverste; 55. hou-
ten loods; 57. lang, dun stuk hout; 59. lijst; 61. roeipen; 62. bijna; 64. wig;
65. dronken; 66. moeder; 67. getij; 69. deel van de mond; 71. ex tempore;
74. overal; 76. neon; 77. leesteken; 78. oorzaak; 80. omroepver.; 81. slee;
82. voegwoord; 83. puntbaardje.

Verticaal: 2. en volgende; 3. boom; 4. bouwmateriaal; 5. plaats in Frank-rijk; 6. woonboot; 7. neven; 8. schel; 9. niet even; 10. woud; 12. dwaas; 14deel van een etmaal; 15. troefkaart; 17. begin; 20. bedbedekking; 22. sier-
plant; 24. vrouwelijk schaap; 26. woede; 28. middelbaar onderwijs; 30.
boom; 31. wereldtaal; 32. muzieknoot; 33. barium; 34. vis; 36. larve van de
langpootmug; 37. bijbeldeel; 40. maand; 42. vreemde munt; 46. getij; 47.
voegwoord; 48. spelonk; 50. groente; 51. kunstprodukt; 52. bijbelse figuur;
53. start; 54. soort verlichting; 56. reeds; 58. streling; 60. aankomend; 62*
spel; 63. kweken; 65. duw; 66. afgemat; 68. het bieden; 70. schrijfgerei; 72.voor (Latijn); 73. plaaggeest; 74. vlaktemaat; 75. snijwerktuig; 77. telegraaf
restant; 79. nikkel.

Alleen zó inzenden

Voor het kansspel van
deze puzzelactie heeft de
staatssecretaris van Justi-
tie op 2 november 1989 aan
het bestuur van de vereni-
ging tot steun van het Ko-
ningin Wilhelminafonds
voor de Kankerbestrijding,
vergunning verleend on-
der nummer L.O.
670/149/182.89.

Prof. Frans van Vught verkent
de toekomst wetenschappelijk

Hoe een kalkoen de toekomstkunde bijna de nek omdraaide
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Heden

Verleden
Pc basis voor hetgeen de een
Ws een zegen en de ander als
*en vloek beschouwt, werd be-
lin 1985 gelegd. Bij de behan-
deling van de begroting Finan-
ciën in de Kamer dienden dekamerleden Vermeend (PvdA)
en De Grave (WD) een motie
'n. Daarin werd gevraagd om
de instelling van een commis-
sie die eens ging kijken naar
liogelijkneden om de belastin-
gen te vereenvoudigen.

Terugkijkend op het werkstuk
van de commissie en de uitein-
delijke uitkomst van het advies
zoals dat middels wetgeving op
1 januariaanstaande tot stand
komt, onderkent Oort twee gro-
te brokken. Ten eerste de nieu-
we tariefstructuur van de belas-
tingen met drie tarieven, pre-
mies die in de belastingen zijn
opgenomen en een gelijke be-
lastingvrije voet voor iedereen.
„Daar is betrekkelijk weinig
aan gesleuteld.Dat is er vrijwel
ongeschonden doorgekomen.
Alleen is er nog een tariefverla-
ging doorgevoerd, dankzij een
bijdrage uit de begroting van
ruim vier mihard gulden," zegt
Oort.

De tweede brok wordt ge-
vormd door de regelingen rond
de aftrekposten. „Dat is er later
bij gekomen. Ten dele door de
motie-De Vries, waarin werd

.gesteld dat het hoogste belas-
tingtarief van 72 procent wel
omlaag mocht mits de betrok-
kenen dat zelf betaalden door
het beperken van aftrekposten.
Bovendien wilde Financiën
zelf af van alle discussie tussen
belastingplichtigen en inspec-
teurs over aftrekbare kosten.
Men heeft dat willen vastleggen
in de wetgeving," aldus Oort.

„Het pakket zoals het er nu ligt
zou ik niet het etiket 'eenvou-
dig' willen geven. Er is ook veel
kritiek op. Een deel daarvan is
flauw. Zoiets als de aftrekbaar-
heid van de aktentas staat na-
tuurlijk ridicuul in de wet.
Maar het bestond al in de juris-
pudentie. Het ziet er alleen be-
lachelijk uit op papier. Het is
jammer dat onze voorstellen
hieraan afgemeten worden. Het
was een regeringsvoorstel en
had niets met ons te maken.

Volgende week is het zover, dan gaat de grote
belastingherziening in — over een maand zal iedereen
in zijn 'loonzakje' kunnen zien wat die herziening voor

effect heeft op zijn of haar inkomen. De man wiens
naam al synoniem is geworden met alle heil en onheil
dat in dit verband over de eenvoudige Nederlander
wordt uitgestort heeft reeds mogen meemaken dat
woorden ontstonden als 'voor-Oorts'; het kan hem

eerlijk gezegd niet zo gek veel schelen. Wat hem wel
dwars zit: de manier waarop zijn voorstellen

uiteindelijk politiek werden vertaald. Een gesprek met
een dynamische bankier. Die wel lijkt te voelen voor

een vervolg.

De belachelijkheid
van een aktentas

Totveler verbazing was de
commissie er op 20 september
van dat jaar al. Voorzitter: de
bankier Oort. „Ik ben door
Henk Koning (toen staatssecre-
taris van Financiën, red.) bena-derd. De commissie kreeg ne-
Sen leden, drievan elke grote
Partij. De partijen stelden zelf
kandidaten voor. Ze mochten
alleen niet geëngageerd in de
Politiek bezig zijn. Mijn voor-
deel was dat ik Financiën ken-
de (Oort was tussen 1971 en
*977 topambtenaar op het de-
partement, red.) maar tegelijk
Been fiscaal expert was. Zo-
doende was ik naar buiten toe
"tiet gedetermineerd, droeg ik
Been stempel."

Dat is soms irritant. Vervelend.
Voor ons als leden van de com-
missie is het ook wel een stuk
frustratie. Het was ook eerlijker
geweest als de betrokken wets-
voostellen niet als Oort II en 111
waren aangekondigd, maar als
Koning I en 11. Nu is het het eti-
ket van de oommisie gewor-
den."

„Mijn naam en die van de com-
missie is nu opgedoft met aller-
lei andere dingen. Dat is wel
vervelend, maar ik lig er na-
tuurlijk niet echtwakker van.
Men verkijkt zich nu op die
kleine rim-ram, hoe belangrijk
het voor de betrokkenen ook
moge zijn. Maar het gaat om de
grote lijnen, van de tarieven-
structuur. De aftrekbaarheid
van een aktentas is niet zo be-
langrijk in de vaart der volke-
ren. Maar jekunt het ook om-
draaien. Juist omdat iedereen
zich zo concentreerde op de
kleine dingen, is de hoofdlijn
van de belastingherstructure-
ring, wat echt een revolutie is,
er bijna geruisloos door geko-
men."

recht, de weg gekozen van een
hoger huurwaardeforfait (het
bedrag dat huiseigenaren voor
het woongenot bij hun inko-
men moeten optellen, red.).
Daar zit niets meer in. Dat kun
je dus buiten haken zetten."

„Blijven er twee grote catego-
rieën over. Ten eerste de ar-
beidskosten. Daar kun je niet
erg ver meer mee gaan. Hier en
daar kun je misschien nog wat
knabbelen, maar er is onmoge-
lijk nog veel aan te verdienen.
Daarnaast zijn er nog de buiten-
gewone lasten. Als je daarver-
der op kort, kom je al gauw op
echt onredelijke zaken. Het is
niet waar dat er bij de aftrek-
posten nog veel te halen is. Dat
is allemaal gepraat bij de open
haard."

In januarimoet het dus alle-
maal gebeuren. Oort is niet erg
gelukkig over de politieke ver-
taling van zijn geesteskind.
„Als jenu weer zon werkne-
mersverklaring ziet die ieder-
een moet invullen. Dat is weer
zo ingewikkeld. Acht pagina's
tekst. Het is weer een hele
kerstboom .geworden. Van de
echte verbeteringen is weinig
te zien. ledereen klaagt ook.
Maar dat is eigenlijk hypocriet.
De tariefsverlaging wordt gein-
casseerd maar vervolgens be-
gint het griepen over de andere
zaken. Er zitten plussen en
minnen in het pakket, natuur-
lijk, maar we moeten wel eer-
lijk zijn. De plussen zijn verre-
weg overheersend."

Bang voor paniekreacties bij de
mensen die straks op het loon-
strookje zien wat de effecten
van operatie-Oort echt zijn, is
de bankier niet. Overgangspro-
blemen verwacht hy wel. „Dat
heb jealtijd. Het is razend ver-
velend maar onvermijdelijk."

In de DDR begon het pas
echt, of eigenlijk in Praag,
toen daar Westduitse came-
ra's toonden hoe de mensen
opeengepakt zaten in de
Westduitse ambassade. Het
kreeg een vervolg in de DDR
zelf. Het beeld van een staat
die zich onmogelijk maakt
door mattende smerissen.
Daarna de demonstraties in
Leipzig en Oost-Berlijn met
als gevolg het afbreken van de
Berlijnse Muur, live uitgezon-
den in de nachtvan 8 op 9 no-
vember. En vervolgens de
wanhopige pogingen van de
Oostduitse leiders zich te
handhaven tegenover de
eigen mensen en de wereldo-
pinie, alles voor de kille opna-
metoestellen van de wereld-
media; die de massa's op de
been hadden gebracht. Het is
vrijwel zeker: zonder de tele-
visie zou de ontwikkeling in
ieder geval aanzienlijk langza-
mer hebben plaats gevonden.

Blijft het laatste punt: de ver-
dere toekomst, even los gezien
van de nieuwe commissie die
het derde kabinet-Lubbers wil.
Wat zullen de effecten zijn van
de belastinghervorming nu?
Oort: „Ik verwacht positieve ef-
fecten van de nieuwe tarief-
structuur. Onze belastingen
waren aan de heel hoge kant,
internationaal gezien. Het ver-
schil tussen bruto- en netto-be-
loning wordt nu kleiner. Dat
stimuleert het prestatiegricht
werken. Tot nu toe was het im-
mers zo dat als je maar iets
meer deed, bijna alles naar de
belastingen ging. Economisch
was dat niet interressant."

Hartekreet

Het bleken allemaal generale
repetities, trouwens, voor de
echte tv-revolutie, die in Roe-
menië. Het begin lag vorige
week donderdagmiddag, toen
iedereen opeens kon zien dat
Ceausescu, tot dan toe een
soort autocratisch heerser die
door een zaal met wel duizend
Nieuwe Mensen plichtmatig
werd toegejuicht, het ging
verliezen. Dat bontpetje, dat
bekommerde oudeman-
netjesgezicht, die hulpeloze
handgebaren bij de eerste de
beste tegenspraak, allemaal
live. Die beelden van de afge-
schreven dictator brachten de
mensen in het land op de been
- binnen 24 uur stond hetvolk
op het balkon waar de 'gelief-
de Führer' had gestaan.
De belangrijkste gevechten
gingen ook om de televisie-
studio, uiteraard, dagenlang.
Het Comité van Nationale
Redding regeerde en regeert
nog vanuit die zelfde studio,
de vlag op tafel. De mensen
konden alles zien: wanneer ze
de straat op moesten om te de-
monstreren, wanneer ze beter
weg konden blijven, wie er
aan de winnende hand was,
wie de mensen waren met de
boeventronies en wie die met
de open betrouwbare jon-
gensgezichten, wie de tot tra-
nenroerende dappere knappe
meiden en wie de wijze man-
nen die de zaak in de hand
hadden.

Niet voor niets is het in Praag
in de loop van november een
belangrijke vraag geweest of
de televisiewel of niet de mas-
sale demonstraties op Va-
clavske Namesti live mocht
uitzenden. Toen het besluit
viel er geen bezwaren tegen te
maken was het gebeurd met
de gevestigde machten. Jakes
en Husak waren, behalve be-
smet door hun verleden, geen
sterren. Havel en Dubcek wel.
Havel is de eerste tv-ster die
voor zijn optreden wordt be-
loond met het ambt van
staatspresident, zou je kun-
nen zeggen.

toponderzoeker willen inhu

„Daarnaast is door het terug-
brengen van het hoogste belas-
tingtarief van 72 naar 60 pro-
cent het beeld van Nederland
internationaal minder ontmoe-
digend. Ondernemers laten el-
kaar plaatjes zien waarop de be-
lastingtarieven in verschillende
landen staan. En dan wordt er
geredeneerd: 'Nee, Nederland
niet, met diehogetarieven. Dat
is weleens als borrelpraat afge-
daan, maar daarom niet minder
reëel. Ondernemers die een

ren, krijgen van zo iemand ge-
woon te horen 'dit wil ik netto
verdienen. En zij kunnen dat
dan bruto omrekenen. Dat
werd in ons land erg duur. Men
ging dus liever naar elders. Ik
zeg niet dat dat nu ineens an-
ders wordt, maar het beeld is
wel minder ontmoedigend."

En het eenzame, onherhaal-
bare hoogtepunt was de wijze
waarop de berechting en exe-
cutie van Ceausescu in beeld
werden gebracht. Wat een re-
gie, wat een timing. Eerst de
aankondiging door een lid
van het Comité die het nieuws
leest dat velen overtuigt, maar
niet iedereen. Dan het beeld
van de dode dictator, ongeën-
sceneerd slordig tegen de
muur, daarna het medisch on-
derzoek en uiteindelijk de
beelden van het proces. Hij
schreeuwde nog, maar hij was
al dood, iedereen in heel Roe-
meniëkon het zien, ook de Se-
curitate, die er dan ook de
consequenties uit trok.
Ceausescu had de mensen
van alles afgenomen, maar
één achteraf fataal foutje ge-
maakt: hijheeft ze de televisie
laten houden.Als hij het bezit
daarvan zou hebben verbo-
den, zat hij voorlopig nog in
dat liftje tussen zijn slaapka-
mers en het geheime tunnel-
net, de nummers van zijn
bankrekeningen in Zwitser-
land te repeteren.

santé brun

commissie-Oort dat het een il-
lusie was te denken dat belas-
tingen en premies aanzienlijk
omlaag kunnen door aftrekpos-
ten te schrappen. Toch heeft
het tweede kabinet-Lubbers
deze weg wel gekozen en het
lijkt erop dat dit ook de mars-
route voor de toekomst wordt.
Waarom anders de nieuwe
commissie aangekondigd?

voor een totaal nieuwe opzet
van de belastingen. Inmiddels
ligt het regeerakkoord van het
derde kabinet-Lubbers er en
daarin wordt een vervolgcom-
missie op Oort aangekondigd.
Op weg naar het Grand Des-
ign?

De commissie kreeg als op-
dracht mee de loon- en inkom-
stenbelasting en debijbehoren-
de sociale premies zo veel mo-
Selijk te vereenvoudigen zon-
der dat het de schatkist geld
*ou kosten. Oort: „Het gevoel,
°ok op Financiën, was dat we
''iet de tweeverdienerswet, de "de twee

in de badka-
te ver waren doorgescho-

ten. Het was echt te gek gewor-
den. Tegelijk wilde men eenbeetje onafhankelijk advies.
Dus werd een club van buiten-
staanders aangezocht. Dat had
°ok als voordeel dat de politiek
Jjiet te veel gecommiteerd was.

men een advies, als het niet
schikte, altijd nog in een la kon
'aten verdwijnen."

die er nu bij is gekomen, die 75-
-procents aftrekregelingen bij-
voorbeeld, er weer af te halen.
Ik vind datje dieper moet gra-
ven. Dan moetje gaan kijken
naar het inkomensbegrip dat
bij de belastingen wordt gehan-
teerd. Wat is dat precies, inko-
men? En jezult ook moeten kij-
ken naar het draagkracht-prin-
cipe waarop het belastingstel-
sel nu nog is gebaseerd."

Op de vraag of hij zelf 'in' is
voor de nieuwe commissie
glimlacht de bankier minzaam.
„Ik zeg nooit bij voorbaat 'nee',
zeker niet tegen een journalist,"
is het meest concrete antwoord.

Ruding gaf nóg een raad. De
belastingtarieven dienden in de
toekomst verder omlaag te
gaan. In haar eindrapport zei de

„Ik geloof ook dat we verder
moeten met een tariefsverla-
ging in de belastingen. Maar we
moeten wel bedenken dat de
belastingen ook dienen om de
overheidsuitgaven te dekken.
Die zullen eerst naar beneden
moeten. Dan onstaat er ruimte
voor een verdere belastingver-
laging. Met name het rondpom-
pen van geld - het innen van
belastingen om het geld vervol-
gens via een andere regeling
weer aan dezelfde mensen te-
rug te geven - moet worden
aangepakt. Maar dat is weer
een heel andere discussie."

carel goseling

°e commissie was wonderlijk
j^elklaar. Op 22 mei 1986 werd
"et advies al gepresenteerd. De

daarvan: de negen tarief-
Schijven voor de loon- en in-
komstenbelasting moesten tot
örie beperkt worden. Premies

dienden in
nieuwe belasting opgeno-men te worden. Voor eenieder

er een gelijke belasting-ene som komen. Allerlei bij-

andere toeslagen in de belas-
zouden verdwijnen.

De reactie van Oort: „Het re-
geerakkoord is daar niet helder
over. Mocht het een Grand Des-
ign worden, dan moet je haast
wel naar een Staatscommissie
toe. Dan gaat het veel tijd kos-
ten. Nog eens bekijken wat er
nu ligtheeft niet zoveel zin. Wij
hebben dekrenten al uit de pap
gehaald. De haalbare vereen-
voudigingen zijn doorgevoerd.

Toekomst
Is de operatie van 1 januarinu
een eindpunt? Oud-minister
Ruding beweerdevan niet. Ook
de commissie-Oort gaf in haar
advies te kennen zich niet te
hebben overgegeven aan een
'Grand Design': voorstellen

Ongelukkig
Oort blijft echter sceptisch. De
premies volksverzekeringen
zijn er met de wetgeving die nu
tot stand is gekomen al uitge-
haald. „Daar is dus niets aan te
verdienen," aldus Oort. Twee-
de grote blok vormt de renteaf-
trek. „Politiek ligt dat erg moei-
lijk. Bovendien is, ik denk te-

Het is moeilijk denkbaar dat de
nieuwe commissie alleen de
opdracht krijgt om de rommel

Media
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Er is wel eens gespeculeerd
over de vraag wat Hitler er
van gebakken zou hebben als
er televisie was geweest. Nu
weten we het.

Ceausescu dacht dat hij in de
televisie een machtig middel
had om in zijn land de Nieuwe
Mens op te voeden, maar hij
heeft moeten meemaken dat
het medium zich ook tegen
hem kon keren.

In Polen en Hongarije was de
rol van de televisie nog niet zo
opgevallen, al was de integra-
le uitzending van de herbe-
grafenis van Imre Nagy er wel
een die paste in het beeld: de
televisie als katalysator voor
de politieke ontwikkeling.

Oort: „De reden voor onze snel-
heid was duidelijk. We moesten
klaar zijn voordat het nieuwe
kabinet (Lubbers-twee, eg.)
aantrad. Alleen als ons advies
in de regeringsverklaring kon
worden meegenomen, hadden
we enige impact. We hebben er
daarom bewust voor gekozen
wat losse eindjes te laten voor
wat ze waren." Opvallend ge-
noeg kwam de commissie met
een unaniem advies. Een hele
prestatie, -gezien de zeer ver-
schillende politieke achter-
gronden van de commissiele-
den. „De politieke achtergrond
van de leden heeft wel een rol
gespeeld maar dan in de goede
zin van het woord. Alle gelui-
denzijn in hetadvies verwoord.
Er is zeer coöperatiefgewerkt,"
aldus de oud-commissievoor-
zitter.

I I^B e Vijzelstraat in Amster-
dam. Een normale werk-

Bfag, even na half negen 's och-
HJfnds. Het hoofdkantoor van de
■Mgemene Bank Nederland
■A.BN) straalt nogrust uit. Ver-
wen gangen. Stilte. Ineens
■liegt een deur open. ProfessorBr Coenraad Jan Oort (60)
■chiet tevoorschijn. Rappe
■fed. Zwaaiend met papieren.
ILlk kom zo bij u." Hij stevent
Baar een andere deuropening.
Ben paar tellen later is hij terug,
■ledewerkers krijgen in het
■oorbijgaan aanwijzingen.
■Gaat u mee?" De dynamiek
■traalt er van af. Actie is ge-
vraagd. Er is geen tijd te verhe-
lpen, ook al is buiten het dag-
Bcht nog maar nauwelijks
■raarneembaar.

Eigenlijk is de ABN-topman
bas sinds een jaar bekend bij
Plet grote publiek. Zijn naam is
filmers verbonden aan de
grootscheepse belastingher-
vorming en -verlaging die met
ingang van 1 januariaanstaan-
de een feit wordt. In de politiek

de operatie lange tijd om-
streden. De PvdA gaf haar ver-
*et pas tijdens de formatie van
Het derde kabinet-Lubbers op.
«uiten de Haagse kringenrond
het Binnenhof wordt vooral
Over de effecten van de 'opera-
'ie-Oort' gesproken: de korting
°p de kilometervergoeding
voor de auto, de mogelijkheden
om nog een etentje te declare-
ren en de aktentas vormen de
Voornaamste bestanddelen van
fliscussies die soms hoog oplo-
pen.

mamaam^m^mm^^m^^mammmm
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Bron van Weldaad voorLichaam en Geest.
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Gezond en ontspannen leven is de levensader geworden in ons vaak jachtigbestaan en juistontspanning geeft vooral
aan de innerlijke mens vitaliteit en kracht terug.
Regelmatige ontspanning is daarom een goede investering in een gezond leven. De 'winstkansen' van leven en welzijn
worden er immers mede door bepaald. De laatste dagen van het jaar zijn vaak daarom dagen van bezinning, waarbij
men dan terugkijkt naar datgene wat geweest is. Het zijn ook de dagen en de momenten om energie te zoeken voor
het nieuwe jaardatvoor ons ligt.
Thermae 2000, Europa's meest moderne Kuur- & Thermaalcentrum, gelegen in ons eigen Zuid-Limburg, biedt
U die heilzame basis voor persoonlijke weldaad in de meest zuivere zin. Thermae 2000 biedt thermale baden met
Limburgs heilzaam oerwater, 40.000 jaar zorgvuldig bewaard in Limburgse bodem en nu mineraalrijk ontsproten.
Circa 33° Cin binnen- en buitenbassins, steeds behaaglijk bij zon en regen, storm of sneeuw, vorst en kou.
Het oude jaar afsluiten, reserves opbouwen voor de dag van morgen en het nieuwe jaar dat voor ons ligt, kunt U bij
Thermae 2000 het hele jaar door en door en door Op Uw Gezondheid.

Thermale Binnen- en Buitenbaden, Whirlpools, Gymnasion, Saunalandschap, Solarium, Auditorium, Yoga/Meditatie, Hydrogymnastiek, Restaurant, Sportmassages,Kruiden- en Modderbaden, Schoonheidssalon, Badshop.

THERM/É JP■_,
2000 !___■_F^.

U Voelt zich als herboren.
Dagelijks geopend van 9.00 tot 23.00 uur. Toegangsprijs: - 2uur’25,00 - 3,5 uur/32,00 - gehele dag’48,00.

(Gesloten op oud- en nieuwjaarsdag)
Thermae 2000, Cauberg 27,Postbus 198,6300AD 'Bad' Valkenburga/d Geul, Telefoon 04406-16060.
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Opa Reyskens,
een jonge god
van 111 jaar

van hem gekregen toen ik 110
jaar werd. maar of hij echt fami-
lie is van me, dat weet ik niet
precies."

„Hier, in dit boekje 'Afstamme-
lingen van Genk' staat alles
over Agnes Hamal: dat is mijn
moeder: Marie-Agnes Hamal,
geboren op 21 juni 1848, huwde
in 1870 landbouwer Michael
Reyskens, geboren in Genk op
24 april 1811, zoon van An-
dreas."

Hoe leefden de mensen hon-
derd jaar geleden?

Reyskens: „Geen weelde, was
er, maar je had allemaal te eten.
We waren gezellig onder elkaar.
Ik weet nog goed, er stonden
veel woonwagens van mensen
die geen huis hadden. Die lui
kwamen voor een paar cent
melk halen bij mijn moeder en
dan hadden ze geen geld om te
betalen. Dan vroegen ze of het
volgende week ook goed was, of
ze het mochten laten opschrij-
ven. Mijn moeder zei altijd ja,
maar ook de week daarop kon-
den ze natuurlijk niet betalen."

„Een schutterij hadden ze ook
in Gelieren. En mooi, joh! En
we hadden eigengemaakte spel-
letjes.Ken je dat - als een we-
duwnaar en een weduwvrouw
trouwen, dan maken ze ketel-
muziek. We hadden ook een
eigen muziekkorps. Ach, de
mensen waren allemaal één
toen. Als er in Gelieren bij een
trouw geen geld was om te fees-
ten, dan bracht de ene buur een
halve zak bloem, een ander
bracht vlees, er werden taarten
gebakken, en dan zag je niet dat
het een arme jongen was die
daar trouwde, zo werd die ge-
holpen.

Ik ben met een Eindhovense ge-
trouwd geweest. In 1964 is ze
gestorven. Ik geloof dat ze 81
was."

En kinderen?
(Na een lange pauze): „We heb-
ben twee kinderen gehad, een
jongenen een meisje. Ze zijn
alllebei naar Australië gegaan
en ik heb nooit meer iets van ze
gehoord. Ik denk dat ze door de
haaien opgegeten zijn. Neen, ze
hebben niet geschreven. Dat
ging thuis niet goed. Moeder
kon niet hebben dat ze weg gin-
gen."

Hoe heetten ze?

"Tja, hoe was het ook weer? Mi-
chel of Machiel, de jongenwas
18 jaar. Het meisje was 25. Daar

„Moet jezien, nou gaat ze vazen zoeken en ik heb er hier
zoveel staan/ moppert Jan Machiel Reyskens met
krakende stem achter de rug van de zuster van het
rusthuis, terwijl hij begerig zijn neus in het gele boeket
stopt. Veel zal er wel niet te ruiken vallen: het kan niet
anders dan dat er sleet zit op een reukorgaan dat al ruim
111 jaar gebruikt wordt. Bovendien is de eigenaar ervan
nog snipverkouden ook.

dertig gulden per jaaren een jurkvoor de bedieningen een schort."

Thee

'zijn vazen zat kind, hier, on-
tin de kast," commandeert hij., vanuit zijn zetel zijn territo-
m in huize Avondzon over-
louwend, kiest hij een plek in
kamer waar de bloemen het
>oist bij kleuren. Hij wil ze van-
zijn zetel bij het raam kunnen

a. Jan Machiel Reyskens, een
1 de oudste mensen van West-
fropa, is gek op bloemen.

i verontschuldigt zich: „Ik
lat zo hees omdat ik verkouden
f. Ik hoor goed, maar ik versta
t niet altijd meteen: dat is weer
1andere ziekte hè." Het ene
g ziet rood en traant een beetje.

i het verzorgen krijgt dezuster
Wwkeurige aanwijzingen. Zijn
eten steken in trijpen pantof-
k, wat gezwollen van het vele
ten zijn ze, maar verder leunt

1 oude heer zeer ontspannen
hterover in zijn fauteuil. Op zijn
s steekt een gouden speld met
i briljantje, een cadeau van zyn
begere werkgever. De boven-
tid van zijn handen is zo glad en
li als vloeitjespapier, maar zijn
toddruk is stevig en voelt warmk. "arm: zo is Jan Machiel Reys-
!ls eigenlijk helemaal. Hij is
«n man van grote welsprekend-
id of eruditie. Zijn opleiding
eeg hij meer dan honderd jaar
leden op de harde Universiteit
to Het Leven. Daar vergaarde
jgeenronkende titels of graden.

'in wijsheid is die van het be-
ip, het relativeren, de ironie. De
ikdom van Reyskens is de onge-
pflijke hoeveelheid warmte die
'j uitstort over de mensen in zijn
togeving. Neen, Reyskens heeft
(fder last van teveel dan van te
einig.

to Machiel Reyskens, vorige
Hiw geboren in Genk, hoopt op

' mei 1990 zijn honderd en
raalfde verjaardag te vieren. Nu

' is hij een van de oudste mensen
1 West-Europa: in het zuiden van

fankrijk moet ergens een vrouw
die honderdvijftien is en die

_t Van Gogh nog gekend teebben. Hij zou haar graag eens
'"tmoeten; helaas is hij daar te
Jd voor. Maar in gedachten kan
"i gauw 110 jaarterugreizen. Zo

Jan Machiel Reyskens ook
faag nog eens voet zetten op Bel-
Sche bodem, in het Genkse ge-
Ucht Gelieren.'Daar stierf goed
to jaar geleden zijn moeder in
tkraambed van zijn jongste
"toertje. Jan Machiel weet het
*g allemaal, alsof het gisteren
*bèurd is.

'lp Hoofstede in Neerzij de, daar
'Oonden we. Ben je daar be-
<end? Dat is nog een gehucht van
*elieren. De spoorweg over en

draai jeterug... Daar heb ik
tevvoond, daar ben ik geboren
Ok. Daar is mijn vader doodge-
tean."
?*n hele zondag in oktober had ik
'et voorrecht om het verhaal van
tyn leven op te tekenen. Dat ge-Jeürde in rusthuis Avondzon aan
'e Talmalaan in Dordrecht, waar
Sn Machiel nu al 12 jaar de trotsJ van de zusters van het Leger

'es Heils. 'Opa' noemden ze hem,
\ nu hij niet meer zo goed te°een is, helpen ze met het verzor-gen van de overdadig bloeiendeplanten op zijn terras. „Mijn tuin,"
'oemt hij het.

"Ü pauzeert hoffelijk als ik de
krijg. Een jong, ''ond verpleegstertje, een echte,

Gezonde Hollandse meid met lan-
jk> lange benen, brengt de avond-"oterham.

Reyskens, eigenzinnig: „Die eet "

£ toch niet op. Ik heb vanmiddag
Jippesoep gehand en brood, en
**t is genoeg voor vandaag. Ik
Nijg dat brood niet naar beneden.
Jlees eet ik niet meer. Ik kan het
pet wegkrijgen.Kaas gaat er nog ,

Ik heb nergens pijn, gelukkig."
tH) wil wel met dezuster op de
°to, maakt een geintje: „Kom je
y mijn schoot zitten? Het kan

niks geen kwaad meer."

Plgewenste visite komt er bij
Reyskens niet binnen: „Met die
totte vrouwen hier op de gang
eb ik niks te maken. Hier mag
gemand binnen zonder mijn toe-
i^mming. Stel u voor, zopas heb-ren ze nog een vrouwtje wegge-
dacht omdat ze in Evakostuum
"oor de gang liep."

Reyskens: „Ik heb een belletje ge-
degen, voor als ik een zuster no-
;'g heb. Dan hoef ik niet op testaan."
L^er tehuis Avondzon: „Ik vind

niet slecht hier, maar wat het
f 9! worden, weet ik niet, we heb-

een nieuwe directeur gekre-
*eti, nog maar vier dagen. De

directeur is naar een ander|ebouw. Das was een goed man.
orry, dat ik zo hees praat.

f*'er heb je geen connecties me el-
aar in het gebouw. Daar ben je

fj°llander voor hè. Ik ben nooit
'ederlander geworden, omdat ze
j1e* me niet gevraagd hebben. Vanto het gebouw hier komt me nie-
toand bezoeken.

* hou me kalm en rustig, ik be-

moei me met geen mens. leder
moet het zijne weten."

Vertel eens wat over Gelieren.

Reyskens: „We hadden een flinke
boerderij met mijn vader. Maar
toen hij doodging kwam er voor
mijn moeder een harde tijd. We-
duwvrouwen kregen vorige eeuw
niet veel steun. Van Sint Vincen-
tius ja, een paar klompen, of een
schrot van een boer of een buur-
vrouw dje medelijden had.

Nou, tóen mijn vader dood was,
kon ze die boerderij alleen niet
meer bewerken. Om haar kinde-
ren is ze hertrouwd. Daarna heeft
ze nog een kindje gekregen en
toen is ze gestorven. In hetkraam-
bed.

Maar dat is nou al 100 jaar gele-
den, ik was 11 jaar. Wij bleven
achter met zn drieën en dan nog
die jongen, dat kindje van die
tweede vader. Wat doe je ertegen?
En toen waren we alleen met die
vreemde man.

Mijn jongstezus, dat was meer
een dametje, zal ik maar zeggen.
Die is al vroeg gaan dienen bij rij-
ke mensen. Daar kreeg ze zo 'n

wegkwam. Een buurman hielp
me.
En toen had ik het goed gevon-
den, bij Hollandse mensen in
Charleroi. Vroeger kende ik het
patois van Charleroi, het Straat-
frans zal ik maar zeggen, van de
Walen.

Maar nu ben ik bijna honderd jaar
in Holland. En dat straatfrans ben
ik allang vergeten. Hier is het alle-
maal Holllands wat de klok slaat."

spreek ik niet meer over. De
dochter heeft nog eens geschre-
ven, maar dat was gauw afgelo-
pen. Ze was met die man mee
naar Australië gegaan, een
steenhouwer met een rare
naam.

En over de rest van de familie
heb ik nooit iets gehoord. Ik
wist niet eens dat de kinderen
van mijn zuster bestonden. Ze
kwamen me bij m'n honderdste.
verjaardag hier allemaal tege-
lijk binnen in Avondzon. Ik
wist niet wie ze waren.

Ik ben nooit meer hertrouwd.
Na de dood van myn vrouw heb
ik 21 jaaralleen gezeten, in Dor-
drecht aan de Reeweg. En toen
moest ik naar het ziekenhuis
met een licht hartinfarkt. Ik heb
drie dagen in de hartkamer ge-
legen. En toen zegden ze dat ik
niet meer alleen mocht blijven.
Ik heb van 28 januari tot 1 april
gewacht op een kamer en toen
ben ik naar hier gekomen. Mijn
huisbaas was wat blij dat ik er
uit ging, dan kon hij meer huur
vragen."

Televisie
„Nu ben ik al meer dan twaalf
jaar hier. Ik ben hier heel goed,
ik kan krijgen wat ik wil. Maar
ja, jebent hier niet thuis, je bent
in een bejaardentehuis en daar
moet jerekening mee houden.
Ik hoef maar te bellen en ze ko-
men, de zusters, 's Nachts ko-
men ze ook kijken, om 1 uur,
om 3 uur. Ik kan niet goed sla-
pen. Tot 12 uur lukt het me, en
dan ben ik om het kwartier
wakker en dan slaap ik wel
weer. Als het helemaal niet
meer gaat, sta ik op en ga ik in
mijn stoel met het waterkussen
zitten. Om zeven uur komen ze
me wassen.

Televisie? Ik kijk enkel naar het
journaal, televisie is slecht voor
mijn ogen, ik zit te dichtbij.

Voor mijn 110de verjaardag heb
ik van de zaak (rusthuis Avond-
zon, gr) een televisie gekregen."

Moeder
„Ik heb hier een bejaard vrouw-
tje van 84 dat voor mij bood-
schappen doet. Die geef ik dan
wat, want ik wil niets voor niets
hebben. Koffie en thee krijg ik
zo.

Ze verneuken me hier nog voor
geen dubbeltje, maar dat is een
Hollandse uitspraak hoor."

Hoe is het, zo oud te worden?

„Oud worden is mooi, als je in
een zijden doos kan liggen. Als
je maar niet moet lijden, daarop
zit ik te prakkizeren.

Je zou het niet geloven, soms
sta ik met mijn moeder te spre-
ken. Vader heb ik nooit zo goed
gekend, maar moeder was mijn
lieveling, het gebeurt meestal 's
morgens. Dan staat ze voor me
en dan spreekt ze over de boer-
derij en opeens is ze weer weg.

Mijn moeder had veel voor an-
dere mensen over, dat zit er nog
in, dat blijft in jebloed zitten.
lemand die goed geleefd heeft
en die het goed gehad heeft met
zijn moeder, dat kunnen ze je
niet ontnemen!

Toch was ze streng, als we iets
niet goed deden. In de winter
gingen we niet naar school, en
in plaats daarvan gingen we in
het bos eekhoorntjes vangen.
Dat was moeder aan de weet ge-
komen. En ze stond ons thuis
op te wachten. Mijn vriend
kreeg er eerst van langs. Ze lei
een rond stokje neer en daar
moest ik met mijn knieën op zit-
ten, met myn handen omhoog.
Ik heb het geweten!"

Eten
Jan Machiel Reyskens: „Ik
dronk altijd veel melk, veel kar-
nemelk ook en ik at spek, aard-
appelen en roggebrood. Kan je
geloven, toen ik 19 jaarwas, had
ik nog nooit rundvlees gegeten,
we aten altijd spek. We slacht-
ten twee varkens per jaar. Die
gingen 6 weken in de pekelkuip
en dan werd het vlees opgehan-
gen op zolder, naast de schoor-
steen. Spek en hammen hingen
daar. Het zout stond er zó dik
op. Dat zout haalde ik er wel
eerst af.

En dan zeggen de mensen dat
zout slecht is voor de gezond-
heid! Ik heb altijd veel zout ge-
bruikt. Ik kan die flauwe boel
niet hebben."

Wat heeft u gelukkig gemaakt?

„Mijn vrouw en mijn werk. En
ik ben daar nou nog gelukkig
mee. Ik heb twee gouden spel-
den van mijn baas gekregen,
één met een diamantje. Ik heb .
niks van armoe, kind, ze zorgen
allemaal voor me."

germaine thijs

Jan Machiel krijgt ook brieven
van bewonderaars. Bladerend
tussen zijn papieren vindt hij
een brief van Roger Hermans,
gepensioneerde postbode, Oud-
strijderstraat 51 in Heppen. De
postbode vraagt een kaartje van
de 'Oudste Belg' om daarmee te
kunnen opscheppen.

„Zelfs uit Brazilië heb ik een
kaart gekregen: 'Hartelijk geluk
gewenst met uw verjaardag.' Ik
.weet niet wie ze geschreven
heeft." In Hasselt woont nog
een pater Reyskens, die heeft
me ook een brief geschreven.
Dat kruis boven myn bed heb ik

Fanmail

De zuster brengt thee voor de visi-
te.

Reyskens, attent: „Wil je suiker?
Nou, dan zijn we nog bij die mangebleven tot ik 19 jaar was. Mijnvoogd, dieheb ik nooit gekend.
Die voogd, dat was wat, diepluk-
te zelf." (maakt gebaar van geldtellen tussen duim en wijsvinger)

„Toen ik in militaire dienst moest,
heb ik me eruit geloot. Nummer
370 lootte ik en ik was er uit, ikhoefde niet meer soldaat te wor-
den.

Ik dacht: nu moet ik zien weg te
komen van mijn stiefvader. En
toen ben ik maar gauw een baangaan zoeken. Op de mei-markt inGenk stonden suikerkramers uitBilzen die een knecht nodig had-
den. Ik verhuurde me daar voorvijf frank, een 'goospenning': dat
is twee keer een rijksdaalder.
Maar bij die twee kerels diebij el-kaar woonden, daar kwam ik raarterecht. Ik maakte gauw dat ik
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Geen
elan

Limburgs dagblad j

En zo kregen wij onlangs dus
nog even de uitsmijter van 1989
op ons brood.

Drs. Bert de Vries, niet de mi-
nister maar de socioloog die
mensen in het weekend lastig
valt met zijn Telefonisch Markt-
onderzoek, is tot de conclusie
gekomen dat 'Limburg geen
elan, geen dynamiek en geen
uitstraling heeft.

En dat wist hij weer van 206
communicatie-deskundigen.
Erger, want deze anders rede-
lijk pientere doctorandus heeft
zich voor het karretje laten
spannen om dat zowaar in het
openbaar te roepen.

Hoe zou zon communicatie-
deskundige er trouwens uit
zien?
Ik stel me daar afgestudeerde
werkloze historici bij voor die
in deeltijdbaan overdag naar al-
lerlei forums en praatgroepen
zitten te luisteren en 's avonds
aan de bar gaan neuzelen over
wat ze nou weer hebben ge-
hoord.
„En collega, gisteravond nog
iets vernomen over hoe ze in
Rijnmond over Limburg den-
ken?"
„Jaaa!", zegt Jan. „Niet te best.
Daar vinden ze dat die Lim-
burgse rommedoe zo stinkt."
„Perfekt!", zegt Wim. „Dat is
een concreet gegeven. Noteer in
het kader van ons onderzoek
maar dat produkten uit Lim-
burg een zwak kwaliteitsimago
hebben."

Dat slechte rapportcijfer gaven
De Deskundigen echter vooral
omdat het hier zo gezellig is, en
omdat Limburgers wijn en bier
best wel lekker vinden.
Maar daar gaat 't in het leven
toch om?

U hebt nooit in een Gronings
pummeldorp gewoond, maar
toevallig heb ik een half jaar in
Marum gezeten, ook bekend
vanwege het hoge aantal zelf-
moorden. Na die zes maanden
op m'n blote knieèn terugge-
kropen naar het zuiden, na een
tussenstop in het eerste het bes-
te café te Mook alwaar ik met
overgave mijn laatste Euroche-
que verbraste.

Noord-Brabant staat, volgens
De Vries, gelijk aan schoenen.
Het echte leven dus.
„Jos, zin in een flesje Margaux,
of gaan we vanmiddag naar
steunzolen kijken?" In Brabant
heb ik óók gewoond, maar toen
was ik nog jong.

Limburgs allerzwakste punt,
rapporteert De Vries, is de lig-
ging in Nederland.
Klopt. Je moet al anderhalf uur
rijden wil jebij Breukelen in de
file komen, om pas daarna lek-
ker trendy en modieus (dat is
volgensDe Vries het imago van
Amsterdam) een lekke band te
krijgen omdat je met je auto
over een spuit bent gereden.

Lekker dichtbij Aken, Luik,
Brussel, Parijs, inderdaad, wat
héb je dr in godsnaam allemaal
aan. Waarom drie uur autorij-
den om een terrasje te pikken
op de Champs Elysées, terwijl
je net zo snel in Klazienaveen
bent (daar komt Hanja Maij-
Weggen trouwens vandaan, dus
pas op heren van het Struysco-
mité, als jullie Maij willen vra-
gen om het Preuvenemint te
openen).

Buiten Limburg leeft deze pro-
vincie niet zo zeer in ons land.
Concludeert onze Bertus, gebo-
ren in Heerlen, wonend te
Maastricht maar - en dat zal 't
zijn - verwekt door Friese of
Drentse ouders, althans uit die
buurt.

Drink op oudjaar maar gezellig
een pilsje of een glas wijn op
onze kosten, beste Bert. Jeweet
immers als geen ander bij ons
de weg.
En blijf vooral luid en duidelijk,
samen met jouwcommunicatie-
deskundigen concluderen dat
Limburg geen elan, geen uit-
straling en geen dynamiek
heeft.

Juistnu het hier zo prettig is om
te wonen, te werken, te eten en
te drinken.

Proost kerel!

jos van wersch



00000000000000000000000000000
O ÖVi* Sol_S§ o
8 Heerlen 8o o
Ö <3_> O00000000000000000000000000000
I
I

00000000000000000000000000000
° so o

Foto Jeanny o
Léon u. Geffen 8

vé*2Q 0. Nassaustraat 17, Heerlen. Tel. 045-713668 £
wenst zijn clientèle, vrienden en bekenden een zalig en O

voorspoedig nieuwjaar. O

<

00000000000000000000000000000
O Wij danken uvoor het genoten vertrouwen in het O
5 jaar 1989 en wensen u een 2
g gelukkig en voorspoedig 1990 0

AUTOBEDRIJF §
§ LUYTEN §
8 IN DE CRAMER 50. HEERLEN §
00000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000
° 2O O

DE PEPERKLIP /) o

o ■ o
° 2o o
O Wannerstraat 15, Heerlen. 045-222949 O
O O

Wij wensen al onze 8
~ v clientèle, familie, vriendeng
*fÉJ?en bekenden een gelukkigg

en voorspoedig nieuwjaar.B

00000000000000000000000000000
8 Wij danken u voor het genoten vertrouwen in 8
O het jaar 1989 en wensen u een gelukkig en . O

voorspoedig 1990. §
#_ Kroon Tax f**£&& Anjelierstraat 125A, Heerlen O

Tel. 045-717300/224444. Faxnr. 045-228797 O

00000000000000000000000000000

§ Bloemenhandel Gebr. Wijsman §
§ Kiosk Promenade g
§ Kiosk Weverziekenhuis Heerlen §
o g

dankt voor het genoten o
o o

vertrouwen en wenst g
clientèle, vrienden en 8

ö&_3 bekenden een g
voorspoedig 1990. 8

00000000000000000000000000000
§ Wocom Interieurs 8
8 Wocom Kado-shop 8
° 8<A» wenst u een 5
°$È voorspoedig 1990 g
X Oude Veemarktstraat 1 Heerlen Q

00000000000000000000000000000o
o Hartelijk dank aan al mijn trouwe cliënten en g
8 veel geluk en voorspoed in 1990 wenst u o

l^ M.H. Jansen-Suhr §

f Nobelstraat 32E g
Heerlen O

00000000000000000000000000000
8 Wij danken u voor het genoten vertrouwen in 1989 en o
g wensen u een gelukkig en voorspoedig 1990 o
O 4 SigarenlMis Gotiek, Geleenstraat 55 g
8 >^a_P_trv_ Sportpri|zencentrum Heerlen __£__t g
o _o*f?r_A stationistraat48 /portprywn 0
O % fl- Dou«ea. Tel. 045-713379 O
g 8
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
§Autobedrijf Balt BV.§
o 2OKasteellaan 1 O
o O
gHeerlen O
O Tel. 045-721541 (È______l. 2

i n §
o WêW 8
8 — o
o 2o 8o , . o
o Onze vrienden en relaties wenseno

wij een voorspoedig 1990 g
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
oLT_i__LiJUU**M_Ut^*t__fiP PRo___ ____.'JA-MJ^TTT 02oJ^^^______l______-*4___-___É_b______o
Ö W/y wensen onze clientèle, familie, vrienden en O
O bekenden een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar O
2 voor kwaliteit, «orvicOQg natuurlijk VLEK voor een warme stek «■> »«n fl°«°««vf

00000000000000000000000000000

OOQOOOOOOOOOOQOOOOOQQQOQQQOqQ
OO'»" o
o_ölS oBTÏleerlerbaan 8
8 <éh> o
00000000000000000000000000000
000000000000000000000000000001

I SCHOENMAKERS I
8 Verhuis- en Transportbedrijf 8!O O <
O O '8 Ridderweg 47, Heerlen, tel. 045-411281 §|
O Oi
O O (
O O i
_i» , wenst al haar clientèle, familie, 2 '© "_■ i9»»Pif°b vrienden en bekenden g(

EEN VOORSPOEDIG 1990 O '00000000000000000000000000000

§ Drogisterij §
§ INFRA §
°»£-!io Bautscherweg 56, Heerlerbaan O ,

][ wenst zijnfamilie en clientèle g <JL een voorspoedig 1989 g
00000000000000000000000000000
8 HERENKAPSALON 8
8 HENK LAVEN I

» o
o°J>%^ Heerlerbaan 159, Heerlen, O

ij^ wenst haar klantenkring 8
<3Ji3> een gelukkig nieuwjaar. o

00000000000000000000000000000Bff▼£^ fl 1 Echte bakker 8
8 WfcjrvJ^ STARMANSo
O rrnc QttQ Bautscherweg 66 O
O IBSutc i-PtÏ Heerlerbaan O
O >-I_GHTc I ILil wenst zijn clientèle, 2
O IBJU(ICER I -. familie en bekenden o
O [ JI _J _®J een gelukkig nieuwjaar. O
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000

§ "V-m/ §
o"" 7 o
O ' \ o
O ' \_ COIFFURE O

8 KRATSBQRNB
2
ö,. Een goed 8
% 1990 toegewenst §
00000000000000000000000000000
O Els de Kok en medewerkers van g
Trimsalon Easy Pet 8s °gArtistieke borduurservice, wensen alle O

O clientèle, vrienden en bekenden een . g
O beestachtig 1990 toe. O
8 Heerlerbaan 131. Heerlen Tel. 045-4175558
00000000000000000000000000000
00Q00000O000O00OOO00000O000020 0»* O

s^lileerlerheide §
o.JL o
O <S_2> O00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
8 Café §
§ Oud Genhei Vrolings §
O GEITSTRAAT 17, HEERLERHEIDE O
O TELEFOON 222511 Xg wenst zijn familie en clientèle een gelukkig Q
O en voorspoedig 1990 en dankt hen o
O voor het vertrouwen in 1989 O
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000

5 H. LINDEN §
g Keekstraat 2, Heerlerheide. Tel. 045-211121 g
O sigarenmagazijn - tijdschriften - dagbladen O

8 wenst al zijn clientèle een prettig kerstfeest og en een heel voorspoedig 1990 g
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen in 1989 O
Oen wensen u een gelukkig en voorspoedig 1990 g
8 Café „Het Bökske" 8
° 8
Ö^»* Henny en Frenny Muldery o

Ganzeweide 38, 6413 GG Heerlerheide O

Jl Tel. 045-221180 g

00000000000000000000000000000o o
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen o
O in de voorafgaande jaren en wensen alle O
O klanten, vrienden, kennissen en familie een g
§ voorspoedig en gelukkig 1990. g

» O

fßens Janssen & Zn. BV g
Ganzeweide 54, Heerlen O
Tel. 045-211486 g

ooopooooooooooooooooooooooooo
Billis __1 O

8 8
o <sb>* o
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000g Op het einde van het oude jaar danken wij u g
O voor uw vertrouwen en de goede O
O samenwerking. O

8 GELUKKIG NIEUWJAAR O

gSIGRID KNOBEN en COLLEGA'S §
g Lottoannahmestelle Herzogenrath-Straß g
00000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000O Ö.»* o

8 8
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
§ MEER TREND VOOR MINDER GELD! §
I KNIBBELER
I_=Ca3ï___!
O ________________: HH3_EHWINKaCEHTRUMTLOON__O4S-MOBBl O
2 «TTARD STEIHWE6IB __ 04438-23779 2
O HOOBBROïK KOUVENDERSTR. 21 __ 045-212852 Qo o

2^ Wij wensen al onze §
°ÜI? klanten en bekenden een §
T gelukkig 1990 toe. 8

00000000000000000000000000000g Allen een voorspoedig 1990 wenst het g
KAPPERSTEAM 8

°v JAN STASSEN §
iÊB °149, HOENSBROEK.8<^3> TELEFOON 045-211852 Q
00000000000000000000000000000o o
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen in 1989 Og en wensen- leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en g
O bekenden een voorspoedig 1990. O

tAutorijschool Jan Sturmans g
Rdr. Hoenstraat 181, Hoensbroek O

" Tel. 045-220166 O

00000000000000000000000000000
8 Bosch Keuken Studio g
g wenst u een zalig nieuwjaar 8a. eggen §

Akerstraat nr. 160, Hoensbroek. 045-213027 O

00000000000000000000000000000o Q
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen in O
O het jaar 1989 en wensen u een gelukkig en Og voorspoedig 1990. §

° v Bakkerij Peeters
°_§IJo oEmmastraat 89 O

Hoensbroek O

00000000000000000000000000000

jIH NEBA BVt
g complete woninginrichting 8
O Og wenst al haar relaties g
g een gelukkig nieuwjaar g

8 «# </ 8

f^##v I
00000000000000000000000000000
o Las- en constructiebedrijf og Koper- en siersmeedwerkg
o o

I >—TLT) J- PETERS §
O"^?** aaamJ O
O mm r—^ Oo mmmm\^ o
O \ Slakkenstraat 90 g8 . V___Z___/ 6431 NK Hoensbroek o
2 Tel. 045-211057 g

towenst zijn clientèle een §
GELUKKIG NIEUWJAAR C

00000000000000000000000000000

8 Transportbedrijf, slopersbedrijf, o
g aannemersbedrijf en containerverhuur g
8 Verkoop sloopmaterialen O

° 8Ibb BINDELS B.V. §
° O
O WIJ DANKEN U VOOR HET GENOTEN g
8 VERTROUWEN IN HET JAAR 1989 EN o
O WENSEN U EEN GELUKKIG EN g
8 VOORSPOEDIG 1990 O
O 2O 2
O Ridder Hoenstraat 115, 6433 ED Hoensbroek Og Telefoon 045-212191 O
00000000000000000000000000000
ooooooooooooooooooooooooooooc
§ GARAGEBEDRIJF RAETS .
o c
O Verl. Klinkertstraat 28, Hoensbroek c
°. C
_?»°<L wenst al haar ciëntele C

Ïeen
heel voorspoedig 1990 £

Garage Raets voor al uw APK-keuringen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen £g in het jaar 1989 en wensen u C
O een gelukkig en voorspoedig 1990 C

AlKAPSALON „ROSITA" \
FAM. J. DE VOS-BRESSERS 9

J[^ BERGPLEIN 2. HOENSBROEK g

00000000000000000000000000000o o
O Wij danken u voor het genoten vertrouwen O
O in het jaar 1989 en wensen u een gelukkig og en voorspoedig 1990. g
8 Koenen Autoschadebedrijf 8g Verl. Klinkertstraat 22 Hoensbroek §
O Tel. 045-215450 O
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000g Garagebedrijf g
§ John Nievelstein §
O Dr.M. Luther Kingiaan, Hoensbroek O
g Telefoon 045-225566 g
O DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 1990 Oo Og voor al onze klanten, vrienden en bekenden g
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000
° 8
§ Taxi-Rotax 8
O Hoofdstraat 255 O
öV Hoensbroek. Tel. 212222 2°!_f_l? Owenst iedereen een gelukkig 1990 oX o

00000000000000000000000000000

| CAFÉ DE KEIZER §
O wenst familie, vrienden en kennissen en al hun 2O O

.» clientèle een voorspoedig en gelukkig nieuwjaaro

fnLEO EN SIS 2
HOOFDSTRAAT 38 g

HOENSBROEK g
OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O*» Oo«g|yfo o
igx Jabeek §
2 _J-< "o
00000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000|2 Wij danken u voor het genoten vertrouwen in het jaar 2

ig 1989 en wensen u een gelukkig en voorspoedig 1990 g

il J. BROENS 8»o o
[ 8 ETZENRADERSTRAAT 9, JABEEK. Tel. 04492-1355 8
'00000000000000000000000000000
ooopooooooooooooooooooooooooo
O d .»* o
8 *_fi|_? 8i8 Kerkrade 8\o J o
O <£f> -O\ooooooooooooooooooooooooooooo

!00000000000000000000000000000,0 og Al onze relaties wensen wij g
JO een voorspoedig 1990. O

!§ (ÊÊJÊF Drukkerij Vliegen
>o Plein 14, 6466 GG Kerkrade °)q Tel. 045-411432 g
J00000000000000000000000000000
)00000000000000000000000000000
)g Wij wensen al onze clientèle en zakenrelaties O>o een voorspoedig 1990. O

!§ JRk De Kaasshop 8tO _i_ ZJT-.YI °O <^___S3__s Markt 5 (TheaterPassage) Kerkrade O
) 8 Tel 045-454760 g
\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
'00000000000000000000000000000o o>O Jp; __M W'l danken u voor hel genoten g
|0 Ip^» H vertrouwen in het jaar 1989 en O>O A^mWW wensen u een gelukkig en O

'8 __f 9 voorspoedig 1990. 2

!° _# S AFSLANK-ZONNESTUDIO LINEA §
)2 _J^ H m Kapellaan 11,Kerkrade O

> g __*■ Tel. 045-351400 g
>00000000000000000000000000000
>00000000000000000000000000000
>0 _-* r-—, AUTOBEDHJF O

l° J_-_g. "-rs*?,, §
-O *Ü-fIK, KgW*. O

jO Wij danken u voor het genoten vertrouwen in O> O de voorafgaande jarenen wensen alle klanten, 2> 2 vrienden, kennissen en familie g
\O een voorspoedig en gelukkig 1990 O

'00000000000000000000000000000
\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
!o I W/m * VERZEKERINGEN * HYPOTHEKEN c
!§l Pl * FINANCIERINGEN * PENSIOENEN £
l__ë

>o c>§ Assurantiekantoor Gerards l> g St.Pieterstraat 18, 6463 CT Kerkrade, £!O tel. 045-459200 C

° £
Ö^o " w'i danken al onze releties voor £

)°£_^? e' genoten vertouwen in het jaar c
) 7959 en wensen a/ten een gelukkig C
) || en voorspoedig 1990 £
> OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC>o c
JO Wij danken u voor het genoten vertrouwen C
)q in het jaar 1989 en wensen u een gelukkig C3O en voorspoedig 1990. C

t Autocentrum Keulartz
Locht 428 S
Kerkrade Tel. 045-419905c

)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

M OPTIEK ROMIJN \l S Hoofdstraat 33, Kerkrade C
JO 045-453707 C
3 _?o-ÏL. Wij wensen al onze clientèle, vrienden, C

f kennissen en relaties een gezond en £
gelukkig 1990. C

0000000000000000000000000o
O Wij danken u voor het genoten vertroutg in het jaar 1989 en wensen u een gelul
O en voorspoedig 1990.
°v Autorijschool Holtier_£__> -,Chrysantstraat 31, 6466 TL Kerkrada

Tel. 045-415637

0000000000000000000000000O
8 C.v.-installatie Ruyters-van der Vloe
O Gravenstraat 184, Kerkrade
O Ganzeweide 141, Heerlerheide

IÜ? wenst haar clientèle een
gelukkig nieuwjaar.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
g Auto- motorrijschool Zo<
O Holzstraat 97, Kerkrade
° u

Tel. 045-456772
°l___=? dankt voor het genoten vertrouwen en w\vizëg> alle klanten, vrienden, bekenden en

examinators een voorspoedig 1990.

oooooooooooooooooooooooooc§ Café de Kegel
2 wenst al haar clientèleO
O een voorspoedig 1990 toe.

ö|yL ITiMions @n_ ffl@__naQ__
f&|? Pannesheiderstraat 19,

Bleijerheide. Tel. 045-453571

00000000000000000000000000og Direktie en Personeel van
g Westlands Bloemenhuis
o

» a Kerkrade-Heerlen-Landgraaf (Kerkplein)

0^& wensen u een
voorspoedig 1990.

oooooooooooooooooooooooooo'o
i O Zalig nieuwjaar aan familie, vrienden en afnem'

|§ CH. Kreyen
d»„, exclusief in flora

?' Wijngracht en Beethovenstraat (bij Rodahal)
Kerkrade.
Tel. 045-453624

ooooooooooooooooooooooooooHg Onze vuïenden en relaties wensen wij I
O een voorspoedig 1990 H

| Fa. Style et Comfc I
O Bleijerheiderstraat 174, Bleijerheide JHooooooooooooooooooooooooooH
ooooooooooooooooooooooooooH
§ Bloemisterij Erik!
8 Hans Kreijen I
O Wij wensen u allen een gelukkig nieuwjaH
O Lichtenbergerweg 87, Chèvremont. I; g Telefoon 045-455020 ■iooooooooooooooooooooooooooH

\ ooooooooooooooooooooooooooH
§ HANDWERKHUIS I

| O DERWALL-WETENKAMP Ii 2 St. Pièterstraat 32, Chèvremont I| o Telefoon 045-453406 ■
i O wenst vrienden, kennissen en clientfß
1 g een gelukkignieuwjaar I
! ooooooooooooooooooooooooooH
! ooooooooooooooooooooooooooH

8 J. HUNTJENS I
2 Groothandel in chocolade en suikerwaren I
8 Kokelestraat 105, Bleijerheide I
O Telefoon 045-456273 ■
O wenst familie, vrienden en clientèl^g EEN ZALIG NIEUWJAAR I
ooooooooooooooooooooooooooH
oooooooooooooooooooooooooqH

>g I wenstal'zijnlmntennsmilie en I
> o vrienden een gelukkig en gezond 19(m
>OOOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOÖJ
) ooooooooooooooooooooooooooöl
l o Wij danken u voor het genoten vertrouwen in het l*B
) O 1989 en wensen u een gelukkig en voorspoedig 19^
i 8,,. HJ. BISCHOFF - IJZERWAREN. °oi<_2öl Markt 36, Kerkrade.

> oooooooooooooooooooooooooo^!> O Onze vrienden en relaties wensen wij
? g een voorspoedig 1990

Il Nic Hommel B.V.
> O
) O Holzstraat 7, Kerkrade
> oooooooooooooooooooooooooo^
> oooooooooooooooooooooooooo^
) O wij wensen u een zalig en voorspoedig nieuwja»!
)0
)0

|°, Wiertz Geschenkenhu'm

3 JT Hoofdstraat 48 - Kerkrade. Tel. 045-452800 J

' Limburgs Dagblad Zaterdag 30 december 1989 " 36



„Misschien zijn de dingen die nu
in het Oostblok gebeuren een
grote inspiratiebron voor me.
Nu die mensen eindelijk de
vrijheid krijgen en zichzelf

kunnen ontdekken komen daar
misschien nog hele interessante'

dingen uit waar wij wat van
kunnen leren. Zij krijgen

eindelijk de kans daar om de
wereld te ontdekken, wellicht

wijzen ze ons op nieuwe
filosofieën, brengen ze ons op

nieuwe gedachten."

Na zeven jaarvan succes was
het in 1971 gedaan met Theater
PePijn. „Wij waren op elkaar
uitgekeken, hadden het gevoel:
het is voorbij. De echte inspira-
tie was er nietmeer", aldus Van
Vliet, die zich sinsdien met al
zijn energie heeft gestort op
zijn one man shows: zeven in
totaal en ook nog drie Engelsta-
lige shows. „Heel belangrijk is
het programma 'Avond aan zee'
geweest, dat ik in 1971 in het
Kurhaus te Scheveningen heb
gebracht", aldus de cabaretier.
„Ik stond voor het eerst alleen
op het toneel en durfde voor
het eerst van mijn leven in de
ik-vorm te schrijven. Tot dan
toe had ik bijvoorbeeld nooit
geschreven over eigen ouders
of een liefdesliedje gemaakt."
Na Avond aan Zee volgde
Noord West, de eerste one man
show, die hem een enorme po-
pulariteit bracht. „Die show
heb ik geschreven in de groot-
ste overvloed dieik creatiefheb
gevoeld. Daarna heb ik geoost
wat ik in Noord West heb ge-
zaaid." In deze show bracht
Paul van Vliet een onsterfelijk
figuur als majoorKees op de
planken, maar ook de boer met
zijn 'leuke dingen voor de men-
sen. Liefst 560 keer bracht Van
Vliet deze show in Nederland
en opzijn vele buitenlandse
tournees. En de mensen bleven
toestromen. „Ik vind het nog al-
tijd ongelooflijk, dat mensen
voor je in de rij gaan staan,
maar als je zon worst mensen
voor het eerst ziet, word je toch
wel ontroerd."

Het was in dietijd, dat de grote
drie van de Nederlandse klein-
kunst, Wim Kan, Wim Sonne-
veld en Toon Hermans, belang-
stelling begonnen te tonen voor
het werkvan Paul van Vliet.
„Na Noord West hebben zij bij-
zonder aardige dingen over mij
gezegd", bekent hij. „Toon zei:
'Haal drie nummers eruit,
zoiets schrijf je de eerste jaren
niet meer.'" Sinsdien volgden
de shows elkaar snel op, de een
wat beter dan de ander, maar
steeds goed genoeg voor volle
zalen en een enthousiast pu- 'bliek.En met zijn Engelse
shows, opgezetals zomerhob-
by, trok Paul van Vliet de we-
reld in. „Ik ben nooit ontdekt,
nooit teruggevraagd, maar voor
mijn ontwikkeling zijn deze
shows zeker van belang ge-
weest," aldus Van Vliet. „Ik had
ook de echte ambitie niet. Ik
zag ertegen op om mij als kleu-
ter in een of ander achteraf-
theater in een ver land opnieuw
te moeten bewijzen."

De toekomst ziet Paul van Vliet
redelijk optimistisch tegemoet.
„Ik ga nog steeds fluitend naar
het theater. Dit is mijn leven. Ik
ben nooit ziek, in die vijentwin-
tig jaar heb ik slechts één keer
afgezegd voor een voorstelling.
Ik hoop wel dat ik de wijsheid
heb om te stoppen als het moet.
Maar daar is op dit moment nog
geen sprake van. Het schrijven
wordt na negentien program-
ma's wel moeilijker. Ik heb al
zoveel gezegd in die jaren. En
ik word ook steedskritischer.
Een slechte grap, waarom gela-
chen wordt, liet ik vroeger in de
show. Dat doe ik nu niet meer."

Het menselijk engagement, dat
is en blijft de inspiratiebron
voor Paul van Vliet. Dat weet
het theaterpubliek, dat trouw
zijn shows is blijven bezoeken.
Dat kent Van Vliet als een uni-
verseel kunstenaar, een veelzij-
dig talent, die zijn publiek con-
fronteert met alle facetten van
het leven. Maar het grote pu-
bliek kent hem alleen van de
komische typetjes, van 'Oeee...
gewoon te gek joh',van 'Luiste-
re mannen' en 'Vragen, geen
vragen. En het zijn de smaak-
makers die uiteindelijk het ge-
zicht bepalen. Tegen wil en
dank soms...

jos frusch

Paul van Vliet,
deze maand 25 jaar

op de planken:

’Ikvind het nog altijd ongelooflijk

dat mensen voor je in de rij gaan staan
’

Cabaretier Paul van Vliet
mijmert over de toe-

komst op een moment, dat de
Wereld in beroering is als nooit
te voren; op een tijdstip ook,
dat hy - zy' het op vrij beschei-
den wijze - gaat terugkijken op
zijn carrière. Want het is deze
maand precies 25 jaar geleden,
dat de cabaretier het verbouw-
de pakhuis in het centrum van
den Haag opende, waar hij met
zijn Theater PePijn voor het
eerst nationalefaam zou ver-
werven.
Naast vijf jubileumoptredens
in het Scheveningse Circus-
theater (waarvan vanavond de
laatste, gevolgd door een der-
tigtal voorstellingen in de zo-
mer van 1990) verschijnt er een
dubbel-CD van hem met alle
hoogtepunten daarop. Daar-
naast besteedt de AVRO in fe-
bruari volgend jaaraandacht
aan zijn jubileum. „Ik doe die
oudedingen zo, dat ze een nieu-
we dimensie krygen," aldus
Van Vliet tydens ons gesprek
in de Utrechtse stadsschouw-
burg. „Het worden ook meer
liedjes dan conferences, som-
mige liedjes kan ik nog altijd
zingen terwijl ik bepaalde tek-
sten van toen nu niet meer uit
m'n strot krijg. Aan het einde

streekse televisie-uitzending
vanuit de Ridderzaal bij gele-
genheid van de bruiloft van
Beatrix en Claus in 1966. Zijn
befaamde conférence De jas
van Claus bezorgde hem in één
klap nationale bekendheid.
„Die uitzending heeft mijn car-
rière inderdaad in een stroom-
versnelling gebracht", filoso-
feert Paul van Vliet. „Van de
andere kant heb ik er lang last
van gehad. De progressieve
pers in Nederland noemde mij
Oranje Paultje. Die stigmatise-
ring heeft mij jarenlang achter-
volgd. Ik kreeg het etiket opge-
plakt van de nette Haagse jon-
gen, de Leidse student, de ko-
ningsgezinde Hofnar."

Toch was dierechtstreekse uit-
zending de enige keer, dat hij
echt iets aan detelevisie gehad
heeft. „De spanningrond het
huwelijk was groot, ook bij het
cabinet Cals reageerde men
verkrampt. Er waren voelbare
tegenstellingen. Door die con-
férence ontlaadde de spanning
zich, sloeg ze om in een hyste-
risch lachen. En ik was van de
ene op de ander dag bekend.
Prins Claus heb ik na die dag
nog twee keer ontmoet. Zelf be-
gon hij beide keren over de jas.
'Hij is er nog', vertelde hij mij

van de showbreng ik mijn suc-
cestypetjes, maar wel met een
nieuwe tekst. Er is inmiddels
een heleboel achterhaald."
Hij is 54 inmiddels, zyn grijze
haren en zijn onberispelijke
outfit geven hem iets eerbied-
waardigs, maarzijn karakteris-
tieke gelaatstrekken, de twin-
keling in zijn ogen en zijn sono-
re stem verraden andere talen-
ten. Paul van Vliet is een gebo-
ren entertainer, dat wordt ook
üjdens ons gesprek duidelijk.
Alert reagerend en ratelend als
een waterval doet hij zijn ver-
haal. Hrj zou ongetwijfeld een
goed advocaat zijn geworden,
maar zelfs zijn in 1963 gehaalde
meestertitelkon hem niet van
een theatercarrière afhouden.

„Vanaf mijn jeugdvond ik het
leuk als er om mij gelachen
werd," vertelt hij. „Tussen de
schuifdeuren bij ons thuis ben
ik begonnen samen met mijn
broerFrits. Ik was de aangever,
op plat Haags. En op de slot-
avond van het kerkkamp vroe-
gen ze my: 'Paul doe eens wat.
Ik klom op een klein verhoog
en deed wat: Jantje zag eens
pruimen hangen op zeven ver-
schillendemanieren. En op de
klasse-avond op het gymna-
sium en later op de school-

ruimte voor Cabaret PePijn.
Het was met deze groep en pro-
gramma's als Oh, Pardon
(1965), Opus 2 (1966) en Dag en
Nacht (1967), dat Paul van Vliet
grote bekendheid verwierf.
„Daar is het begonnen," vertelt
hij vol vuur. „Ik schreef de tek-
sten, speelde, was barkeeper,
scheurdekaartjes en maakte de
toiletten schoon. Dat waren
schitterende, maar ook zeer slo-
pende jaren.Wij hadden een
schuld van zestigduizend gul-
den, dus iedereen had allerlei
bijbaantjes. En tot diep in de
nacht waren wij zelf onze beste
klant aan het buffet." Vanaf het
begin liep het voortreffelijk,
Cabaret Pepijn speelde steeds
voor volle zalen. „Wij geneer-
den ons daar in hetbegin voor
en gingen met soep enkoffie
rond voor de mensen die in de
rij stonden te wachten", aldus
Van Vliet. „Meteen daarna
maakten wij onze eerste tour-
nee door Nederland. Ik zie die
grote vrachtwagen met mijn
naam erop nog aankomen. Ik
schrok mrj rot. En wij hadden
niets om erin te zetten, slechts
drie koffers en een kapstok."

De grote populariteit in die be-
ginjaren had Paul van Vliet ze-
ker ook te dankenaan de recht-

avond vroegen ze me opnieuw.
En weer deed ik maar wat, en
weer werd er om mij gelachen."Na zijn gymnasium en een kor-te carrière als leerling-journa-
list bij de Nieuw Haagse Cou-
rantkwam Paul van Vliet in mi-litaire dienst, waar hij revues
samenstelde met het beschik-baar talent. Maar echt serieus
werd het pas tijdens zijn studie-tijd m Leiden (eerst een jaartje
geschiedenis en daarna rech-ten), waar hij samen met o.a. Li-selore Gerritsen en Floor Kistnet Leidsch Studenten Cabaret
oprichtte. Van Vliet daarover:„Het studentencabaret begon
in die jarente bloeien, hetwerdzelfs door schouwburgdirec-
teuren geprogrammeerd. Met
een enorme vrijmoedigheid
maakten wij onze program-
ma s. Waarschijnlijk was hetdaarom erg populair."

Na zijn studiekoos hij defini-tief voor het theater. „Toen ikgeslaagd was stond ik 's nachtsna afloop van het feestje straal-bezopen gekke gezichten tetrekken voor de spiegel. Liselo-re zei toen tegen me: 'Als ik jezo zie, dan weet ik zeker dat jevoor het theater geboren bent.De volgende dag zijn wij gaan
zoeken naar een geschikte

de laatste keer, 'hij hangt op de
kapstok voor mensen, die in de
tuin willen wandelen"'.

Voorhet overige heeft Paul van
Vlietweinig op met het me-
dium televisie. „Ik ben geen
TV-artiest," stelt hij duidelijk
vast. „Dat geldt overigens ook
voor Herman van Veen. Onze
shows doen het niet op televi-
sie. Ik ben geen babbelaar a la
Wim Kan of Seth Gaaikema, bij
mij komt er zoveel omheen."
Ook om publicitaire redenen is
Paul van Vliet hoogst zelden op
de vaderlandse buis terug te
vinden, en dat niet alleen om-
dat hy nog steeds volle zalen
trekt en diepubliciteit eigenlijk
niet nodig heeft. „Dat veelvul-
dig verschijnen in panels en
quizprogramma's vind ik bran-
chevervaging," doceert hij en
even wordt de cabaretier in
hem weer wakker. „Dat is een
modeverschijnsel. De Haven-
zangers zingen over heideroos-
jes, de melkboerverkoopt rode
wyn, jong,oud en belegen, en
de paus houdt zich met sex be-
zig in plaats van met zegenen.
Ik vind dat iedereen moet doen
waarvoor hij is aangetrokken.
Moeders moeten moeders blij-
ven, dus dikker dan hun doch-
ter."
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lAIs opvolger van José Happart
■ werd daags na Nieuwjaar in de

gemeente Voeren als nieuwe burge-
meester geïnstalleerd:
a) de Luiksgezinde Nico Droeven.
b) Huub Broers, tot dan toe leider

van de Vlaamse oppositie in de
raad.

c) ex-adjunctregeringscommissaris
Wiertz.

2 Amerikaanse F-14 gevechtsvlieg-
tuigen schoten twee Libische

MiG's-23 neer. De Amerikanen voelden
zich door het 'agressieve gedrag' van
de Libiërs bedreigd. Het incident speel-
de zich af:
a) boven de Maltezer hoofdstad La

Valletta.
b) in een gebied op zon 120kilome-

ter buiten de Libische kust.
c) boven de straat van Messina.

3 Wetenschappers van de Katho-
■ lieke Universiteit Brabant maken

zich zorgen over de snelle daling van
het geboortencijfer in Nederland. Het
aantal kinderen is in de afgelopen 25
jaar
a) slechts met 1 procent gegroeid.
b) gegroeid noch gedaald.
c) met bijna 30 procent afgenomen.

4 Minister Smit-Kroes besloot het
■ Plateau van Margraten te behou-

den en niet prijs te geven aan groot-
scheepse mergelwinning. De minister
kwam tot haar besluit
a) nadat wetenschappelijk aange-

toond was dat mergel weldra niet
meer van belang is voor de ce-
mentindustrie.

b) omdat het Zuidlimburgse Mergel-
land ten koste van alles behou-
den moet blijven voor het toeris-
me en derhalve geen aantasting
van de natuur verdraagt.

c) wegens de grote ecologische,
landschappelijke en cultuur-his-
torische waarde van het gebied.

5 FC Barcelona contracteerde
■ profvoetballer Ronald Koeman

van PSV. Voordat hij naar Eindhoven
kwam speelde Ronald voor
a) FC Groningen en Ajax
b) Ajax en Feyenoord
c) KV Mechelen en Ajax

6 De Europese Commissie startte
■ met een nieuwe ambstermijn van

vier jaar. Commissievoorzitter Dèlors
die aan een tweede zittingsperiode be-
gon, kreeg er een nieuwefunctie bij, die
van 'cellule prospective'. Daarmee
werd bedoeld:
a) de denktank die zich met de toe-

komst van de EG moet bezighou-
den.

b) het uitoefenen van toezicht op de
celluloseproduktie in de lidstaten
van de Gemeenschap

c) bestuderen van mogelijkheden
om Turkije tot de EG toe te laten.

7 De Berlijnse Muur speelde een
■ rol tijdens de slotzitting van de

vierde CVSE-conferentie in Wenen. De
ministers van buitenlandse zaken van
de VS, West-Duitsland en het VK pleit-
ten er voor het obstakel te slopen.Ken-
nelijk met het oog daarop verklaarde de
Oostduitse communistische leider
Erich Honecker dat de Muur
a) desnoods nog 50 tot 100 jaar zal

blijven staan.
b) vóór 1990 gesloopt zou zijn.
c) tegen zijn zin in augustus 1961

was opgemetseld.

8 Op 20 januari werd de 64-jarige
■ Republikein George Hubert Wal-

ker Bush als president van de VS beë-
digd. Het hoeveelste Amerikaanse
staatshoofd is Bush?
a) 78ste.
b) 41ste.
c) 55ste.

9 De twee laatste Duitse oorlogs-
■ misdadigers van Breda werden in

de laatste week van januari vrijgelaten.
Aan het slotvan het debat in de Twee-
de Kamer over deze zaak wees een
meerderheid een motie van mevr.
Haas-Berger af. Daarmee kreeg minis-
ter Korthals Altes van justitie de be-
voegdheid de Twee van Breda, Ferdi-
nand Aus der Fünten en Franz Fischer
te laten gaan. Hoe luidde de stemver-
houding bij de motie?
a) 90 tegen en 50 voor.
b) 68 voor en 70 tegen bij twee ont-

houdingen.
c) 85 tegen en 55 voor.

Ir\ In de ochtend van 7 januari
\Ja overleed in Tokio, 87 jaaroud,

keizer Hirohito, wiens rol tijdens de
Tweede Wereldoorlog wel altijd door
controverse omgeven zal blijven. Hoe-
lang zetelde Hirohito op de troon?
a) 40 jaaren drie maanden.
b) 62 jaar, langer dan enig andere

voorganger.
c) Sedert de Japanse inval in China.

14 Er was een kolossale op-I ■ schudding rond de verschij-
ning van de roman The Satanic Verses
van de Britse auteur Salman Rushdie
en de terdoodveroordeling van de
schrijver door ayatollah Chomeini in het
verlengde daarvan. Meer dan 1000
schrijvers schaarden zich achter Rush-
die en vroegen de politieke leiders in de
wereld om strenge maatregelen tegen
Iran alsmede om stappen ter bescher-
ming van de auteur en zijn uitgevers.
Een bekende schrijver keerde zich
nochtans openlijk tegen Rushdie. Dfe
vond hem geen held maar een opportu-
nist, die „met zijn Duivelsverzen precies
heeft geweten wat hij zou veroorza-
ken.'' Hoe is de naam van de schrijver
die deze kritiek spuide?
a) Günther Wallraff.
b) Hugo Claus.
c) Roald Dahl.

IQ. Leo Visser werd in Oslo we-
__" reldkampioen allround schaat-

sen. Hij won twee afstanden, de 5000
en de 1500 meter. Zijn 39,48 seconden
op de 500 meter was goed voor plaats
a) 7
b) 28, de laatste.
C) 14

IQ De Staat bracht in februari deO. eerste 12 miljoen aandelen
DSM naar de Amsterdamse Effecten-
beurs. De uitgifteprijs voor deze eerste
partij werd vastgesteld op
a) ’ 108,-
-b) ’ 128,-
-c) ’ 120,-

-1/\ Een Limburgs Kamerlid maak-1. te bezwaar bij de beursgang
tegen de zijns inziens te lage prijs
waarvoor de aandelen naar de beurs
gingen. Zijn naam:
a) Thijs Wöltgens
b) Jos van Rey
c) Walter Paulis

IC Op 4 mei 1954 kwam het landO ■ in zijn ijzeren greep. In februari
van dit jaarwerd hij door het leger afge-
zet. Hoe was de naam van deze dicta-
tor en over welk land regeerde hij?
a) Marcos - Filippijnen.
b) Stroessner - Paraguay.
c) Pol Pot - Cambodja.

I£* Hij zou naar Limburg komen
O» om een operavoorziening op

poten te zetten, maar hij koos uiteinde-
lijk voor een functie als artistiek direc-
teur van de Salzburger Festspiele als
opvolger van de overleden Herbert von
Karajan. Die hij is:
a) Hans Vonk
b) Gerard Mortier
c) Pierre Audi

1^ Medio februari werd de terug-I a trekking van de Sovjettroepen
uit het buurland Afghanistan voltooid.
De opperbevelhebber van de Sovjet-
troepen passeerde als laatste de zoge-
heten Vriendschapsbrug over de
grensrivier de Amu-Darja. Hoelang
heeft de militaire aanwezigheid van de
USSR in Afghanistan geduurd?
a) ruim negen jaar.
b) sinds de Afghanen zich per refe-

rendum tegen de monarchie uit-
spraken.

c) precies zo lang als de Amerikaan-
se militaire presentie in Pakistan.

IQ De omstreden Belgische oud-0> premier Vandenboeynants
werd ontvoerd. Hij kwam pas vrij, nadat
zijn familie voor hem een losgeld had
betaald. Vandenboeynants die eens
veroordeeld werd wegens forse belas-
tingontduiking, werd tijdens zijn gijze-
ling een maand lang vastgehouden
a) in een kelder onder het Heizelsta-

dion te Brussel.
b) in een villa in het Franse Le Tou-

quet.
c) op een hacienda aan de Costa

Blanca, ten zuiden van Cartage-
na.

IQ De held van Sofia werd de
aja pechvogel van Kerkrade. De

man die in Bulgarije schitterend scoor-
de uit een vrije trap, speelde tegen dat-
zelfde Sredetz op Kaalheide in de
78ste minuut foutief terug, hetgeen de
Bulgaren uitbuitten, en hij miste in de
strafschoppenseriè zijn penalty. Wie?
a) Alfons Groenendijk
b) John van Loen
c) Michel Boerebach

Ort 'n ce Ders verschijnen verha-__U. len over een donkerharige
Yolande Adriaansens uit Blaricum. Zij
wordt daarin afgeschilderd als
a) de eerste vrouwelijke gezagvoer-

der van de KLM.
b) de beste secretaresse van het

jaar 1989.
c) de grote liefde van kroonprins

Willem Alexander.

Q-i Een enorme milieuramp te-__ I ■ kent zich af, als de volgeladen
Amerikaanse supertanker Exxon Val-
dez in een poging ijsbergen te ontwij-
ken aan de grond loopt. De ramp vol-
trekt zich in de Prins-William-Baai
a) ten noorden van Moermansk.
b) voor de kust van Alaska.
c) in het noordelijke deel van de

Adriatische Zee, tengevolge
waarvan daar elk soort van leven
in zee gesmoord wordt.

QQ Nederland stelde de Sovjet-
____" unie in staat revanche te ne-
men voor de 2-0 nederlaag in de finale
van het Europese voetbalkampioen-
schap te München. De teams ontmoet-
ten elkaar in Eindhoven. Het werd
a) 1-1
b) weer 2-0 voor Nederland.
c) 0-1

QQ In het Zwitserse Zizers over-__Oa leed op 96-jarige leeftijd Maria
Grazia Adelgonda Michaela Raffaela
Gabriela Giuseppina, Antonia Luisa
Agnese Zita, ex-keizerin van Oostenrijk
en eens koningin van Hongarije. Bij de
ineenstorting van de Donaumonarchie,
in het najaar van 1918, werd keizer Ka-
rel I met wie Zita getrouwd was, tot af-
treden gedwongen. In maart 1919 werd
de keizerlijke familie door de geallieer-
den verbannen naar
a) Madeira
b) Sicilië
c) de Seychellen

o_l e mus'ca' Barnum trok ook in__^T. de Heerlense stadsschouw-
burg vijf dagen lang volle zalen. Wie
speelde de hoofdrol in deze circusmu-
sical?
a) Mike Berstyn
b) Willem Nijholt
c) Fred Butter

OC Luxemburg was dit jaar ander-__3. halve eeuw onafhankelijk. Dit
jubileum werd op gepaste wijze ge-
vierd. Het groothertogdom is lid van de
NAVO en de EG. In welk jaar gaf het
land via een grondwetswijziging zijn
sinds 1867 gevoerde neutraliteitspoli-
tiek op?
a) 1940
b) 1948
c) 1890

Of_ R°uw en verslagenheid in En-a€JQ. geland na de grootste ramp in
de sportgeschiedenis van het land.
Voor de halve-finalewedstrijd om de
FA-cup tussen Nottingham Forest en
Liverpool werden tientallen toeschou-
wers op de tribunes platgedrukt. Dat
gebeurde, nadat de politie de poorten
had geopend, waarachter nog enkele

TEST UW F
Hjpr zijn we weer. Voor de negentiende maal.
Onze Oudejaarsquiz bestaat ditmaal uit 90
vragen over feiten en gebeurtenissen uit een
zeer bewogen jaar, te weten 88 tekstvragen
en twee opgaven aan de hand van foto's.

Wat de vragen 1 tot en met 89 betreft is tel-
kens maar één van de antwoorden achter
elke vraag het juiste. Opgave 90 - een reeks
van 40 portretten - geldt als één vraag. Zij
moet dus in haar geheel goed beantwoord
worden. Het is de bedoeling dat u de getallen
vóór de omschrijvingen aanbrengt in de hok-

jes onder de bijpassende foto's, die in het ta-
bleau door elkaar staan.
Het Limburgs Dagblad looft de volgende prij-
zen uit:

HOOFDPRIJS VAN ’ 500,-
-en verder
tweede prijs van ’ 250,-
-derde prijs van ’ 125,-
-vierde prijs van ’ 100,-
-vijfde prijs van ’ 75,-
-en vervolgens acht prijzen van elk ’ 50,- en
twaalf prijzen van elk ’ 25.

WIE WINT?
Winnaar van de hoofdprijs is degene <
(haar) oplossing foutloos inzendt dan <
hoogste aantal punten (meeste goed
woorden) heeft. Zijn er meer goede inZ
gen dan beschikbare prijzen, dan zul
prijswinnaars door middel van loting v
aangewezen.

Als u wilt meedingen - en dat kanl
abonnee van het LD bent - dient u u\*
sing te adresseren aan: Puzzelredacti

duizenden Liverpool-supporters wacht-
ten. Die stormden toen naar binnen met
het noodlottige gevolg. Er waren 95 do-
den. Het drama voltrok zich in
a) Bristol
b) Glasgow
c) Sheffield

*yy Met het onthullen van een vier-1 f " armige fontein opende prinses
Margriet in Valkenburg het kuurcen-
trum Thermae 2000. De fontein spuit
voortdurend
a) alcoholvrij bier van een plaatselij-

ke brouwerij dat tegen een voor-
oorlogse prijs geconsumeerd
kan worden.

b) gekoeld mineraalwater uit de
thermale bronnen van de Cau-
berg.

c) geneeskrachtig water dat afkom-
stig is van de Elisenbrunnen in
Aken en via een speciaal buizen-
stelsel naar Valkenburg geleid
wordt.

ftft De Noordkoreaanse Kim_-0> Hyan (27) wordt in Seoel ter
dood verdoordeeld wegens
a) een in opdracht van de Noordko-

reaanse geheime dienst gepleeg-
de aanslag op een Zuidkoreaans
verkeersvliegtuig, ten gevolge
waarvan 115 inzittenden van het
toestel de dood vonden.

b) het uitroeien van haar complete
familie, die eerder uit Noord-Ko-
rea was gevlucht en politiek asiel
in het zuiden gekregen had.

c) wegens het in het bezit hebben
van twee kilo heroïne, op welk
vergrijp in Zuid-Korea de dood-
straf staat.

OQ e' warenhuisconcern V&D
__</. werd door de Amsterdamse
rechtbank veroordeeld tot een boete
van negen ton. Waarom?
a) Wegens het overtreden van de

winkelsluitingwet. V&D had in
1988 twee koopavonden gehou-
den, waarbij het personeel met
25% korting inkopen kon doen.

b) V&D bracht Zuidafrikaanse wij-
nen in de verkoop en zondigde
daarmee tegen het op de repu-
bliek gerichte, internationaal

ze aan zelfverrijking hadden ge-
daan door stiekem moderne elek-
tronische communicatieappara-
tuur te laten 'verdwijnen. Later
bleek dat de apparatuur tegen
een zacht prijsje door relaties
was 'afgenomen. Het geld ver-
dween in de zakken van de op-
lichters.

QQ De Limburgse Bond van Mv-
00. ziekgezelschappen heeft aan
de viering van het 50-jarig bestaan een
duurzaam karakter willen geven. Dit
door middel van de uitgave van een
a) dubbel LP
b) jubileumboek
c) LBM-kroniek

Q_fl Om vijf voor half twaalf 's<*J*Ta avonds op 2 mei viel het doek
voor het kabinet Lubbers 11. Het was de
climax van een conflict, waarin het
vooral ging om de financiering van het
nationaal milieubeleidsplan (NMP). Het
kabinet werd geveld door de ..., die
vond dat de kosten van het NMP een-
zijdig op automobilisten en huizenbezit-
ters worden gelegd.

volgt op de oproep van de Iraan-
se parlementsvoorzitter voor
elke dode Palestijn vijf Amerika-
nen, Britten en Fransen te ver-
moorden.

QQ Tegen alle voorspellingen in00. werd het 34ste Eurovisiesong-
festival gewonnen door
a) Turkije
b) Joegoslavië
c) Cyprus

QQ Jk kom er eerlijk voor uit. Ik0%/ arijd geregeld 160 km per uur.
Ik zeg dus gewoon, jongens, maak er
140 van. Daar wil ik me eventueel wel
aan houden."
a) woorden van Rik Desnelle. eige-

naar van de Belgische Beta-brou-
werij, nadat hij 'laagvliegend' in
zijn Maserati op de snelweg Luik-
Brussel door de rijkswacht
staande was gehouden.

b) Citaat van het Roermondse TK-
lid Jos van Rey (VVD), die daar-
voor vanuit de partij prompt lik
op stuk kreeg.

c) Reactie van de actrice Zsa Zsa

verlaten en aansluiting te zoeken
bij D'66.

AA In de buurt van het vliegveld
"-■*§■ Zanderij stortte een DC-8 van
de SLM neer. Slechts weinig inzitten-
den overleefden dezeramp. Het toestel
verongelukte tijdens een poging tot
noodlanding. Twee eerdere pogingen
van de Amerikaanse gezagvoerder wa-
ren al mislukt. Aan boord van de DC-8
bevond zich een selectie van gekleurde
Nederlandse voetballers, die in Surina-
me een aantal wedstrijden zou spelen.
De ramp voltrok zich
a) in mistig weer.
b) kort nadat het vliegtuig opgeste-

gen was.
c) onder een wolkenloze hemel.

/IC Met groot militair machtsver-■rO» toon maken de Chinese strijd-
krachten een eind aan het studenten-
protest op het Plein van de Hemelse
Vrede in Peking. Tanks smoren het ver-
zet. Daarna openen politie en leger een
jacht op de 'schuldige contra-revolutio-
nairen. Verscheidene van hen worden
na een 'snelrechtprocedure' geëxecu-

overeengekomen handelsembar-
go,

c) Het concern had de circa 10.000
personeelsleden voor defeestda-
gen te lang en tegen te geringe
betaling laten overwerken.

QQ De NAVO bestond veertigOU. jaar. Vijftien landen maken
deel uit van de Noordatlantische allian-
tie. De verdragsbepalingen betreffen
de verdediging tegen een gewapende
aanval. Het belangrijke artikel 5 bepaalt
dat een gewapende aanval tegen een
of meerdere der ondergetekende partij-
en in Europa of Noord-Amerika zal wor-
den beschouwd als een aanval tegen
alle partijen. Welk van de 15 landen
trad als laatste tot de NAVO toe?
a) West-Duitsland
b) Griekenland
c) IJsland *
Q-4 Tweeënveertig Russische
O I ■ zeelieden kwamen om bij een
ramp met een onderzeeër die onder ta-
melijk raadselachtige omstandigheden
zonk, nadat de opvarenden lange tijd
gepoogd hadden een aan boord uitge-
broken brand te blussen. De ramp vol-
trok zich
a) in de Oostzee ter hoogte van Le-

ningrad.
b) tijdens manoeuvres van de Sov-

jetmarine in de Zwarte Zee.
c) zon 160 kilometer ten zuidwes-

ten van Bereneiland in de Noor-
delijke IJszee.

QQ Japan wordt opgeschrikt door>o__a een reusachtig schandaal.
Hoge functionarissen van hef telecom-
municatiebedrijf Recruit worden ervan
beschuldigd dat zij
a) invloedrijke zakenmensen, politi-

ci en ambtenaren voor een vrien-
denprijs aan aandelen van het
dochterbedrijf Recruit Cosmos
hebben geholpen vóór de officië-
le beursgang, om gunstige be-
slissingen voor het bedrijf te ver-
zekeren. Eenmaal aan de beurs
genoteerd, konden de aandelen
met grote winst van de hand wor-
den gedaan.

b) door geheime sexorgieën met
geisha's het bedrijf ernstig in dis-
krediet hadden gebracht.

c) jaren lang op onbeschaamde wij-

Op veel plaatsen in het land, met
name in Eritrea en Tigray, lijden
boeren - volgens de VN Voedsel-
en Landbouworganisatie FAO - een
oogstverlies van 80 procent in ver-
gelijking met de opbrengst van
1988. Ruim vier miljoen mensen
worden door hongersnood be-
dreigd. Als de internationale ge-
meenschap niet snel te hulp schiet,

zal de nieuwe hongersnood die van
1984/85 in ernst evenaren. In de
strijd tegen de nieuweramp hebben
de Nederlandse hulporganisaties
hun krachten gebundeld. leders
hulp is gevraagd.
Om welk land gaat het?
a) Soedan
b) Ethiopië
c) Djibouti

a) PvdA
b) VVD
c) Groen Links, D'66 en een deel

van de VVD-fractie.

Q C Peking was hettoneel van eenOOa topontmoeting tussen Sovjet-
leider Gorbatsjov en de Chinese leider
Deng Xiaoping. Het bezoek
a) liep uit op een totale mislukking.
b) bezegelde - na dertig jaar con-

frontatie en vijandschap- de nor-
malisering van de betrekkingen
tussen beide landen.

c) resulteerde in een gefaseerde af-
braak van de Chinese Muur, eeu-
wenlang een sta-in-de-weg bij de
pogingen stabiliteit aan de 16.500
kilometer lange grens tussen
China en de USSR te verkrijgen.

QC In Roermond wordt een plan
OOa van provincie, gemeenten en
de NV Aqua Terra bekendgemaakt. Dit
plan komt erop neer dat
a) in de grindplassen langs de Maas

een serie reservoirs aangelegd
wordt om een permanente drink-
watervoorziening te waarborgen.

b) van de grindplassen een groot
watersportgebied wordt ge-
maakt.

c) alle grindplassen drooggelegd
worden, aangezien de vervuiling
dramatisch toeneemt en ze een
reële bedreiging voor de volksge-
zondheid gaan vormen.

Q*7 Jean Michael Reyskens
*■* ■ ■ a) werd 111 jaaren bereikte

daarmee een leeftijd die voor
hem nog nooit door een inwoner
van Nederland was gehaald.

b) volgde Bernhard Haitink op als
dirigent van het Amsterdamse
Concertgebouworkest.

c) ambassadeur van Nederland in
Teheran, wordt door de regering
teruggeroepen. De maatregel

Gabor, die wegens het herhaal-
delijk overtreden van de maxi-
mumsnelheid voor een Newyork-
se rechtbank terechtstond en
daar tot vijf maanden cel werd
veroordeeld

_I__ Met o,root mascr,tsvertoon
4Ui speelde AC Milan in de finale
van het Europa I-toernooi te Barcelona
het Roemeense Steaua Boekarest van
het veld. Het werd 4-0. Marco van Bas-
ten scoorde tweemaal, Ruud Gullit
a) speelde wegens zijn knieblessu-

re niet mee.
b) scoorde niet.
c) maakte ook twee doelpunten.

AA Nieuwe voorzitter van het
*¥ I a Europees Parlement werd
a) de Spanjaard Enrique Baron

Crespo
b) de Francaise Simone Veil
c) de Nederlander Piet Dankert

Af\ Hij won deTour de France metH___ het kleinste tijdsverschil in de
geschiedenis van dit wielercircus: acht
seconden. Dat gebeurde in een zinde-
rende slotrit, een rit tegen het uurwerk.
De triomfator is
a) Pedro Delgado
b) Laurent Fignon
c) Greg LeMond

VVD-staatssecretaris van
40i Economische Zaken, Albert
Jan Evenhuis, trad af. Zijn positie was
onhoudbaar geworden
a) na beschuldigingen dat hij het

parlement onjuist had geïnfor-
meerd over een omstreden privé-
lening van ’ 225.000.

b) nadat hij op eigen houtje een eco-
nomisch verdrag met Cuba had
gesloten.

c) toen bekend werd dat hij op het
punt stond stiekem de VVD te

teerd. De belangrijkste gezochte dissi-
denten, de hoogleraar Fang Lizi, en
diens echtgenote Li Shuxian, redden
het vege lijf.
a) Zij ontkomen naar de Amerikaan-

se ambassade in Peking.
b) Vermomd als Japanse toeristen

slagen zij erin met een groep toe-
risten uit Tokio uit China te ko-
men.

c) Met de steun van studenten in het
verzet vluchtten zij via de Chine-
se Muur naar Mongolië.

____ °p Rolancl Garros' zorgt de4Qi Amerikaanse tennisser Mi-
chael Chang voor een,sensatie. Voor
het verbijsterde Franse publiek trok
Chang niet alleen een achterstand van
twee sets recht, hij zette zijn tegenstan-
der regelrecht voor schut. Het 'slachtof-
fer' was
a) John McEnroe
b) Boris Becker
c) Ivan Lendl

A"y Voor de tweede keer in suc-*T f a cessie won een jonge Lim-
burgse musicus het befaamde Oscar
Back Concours. Het was ditmaal de
Hoensbroekse violist Roeland Gehlen
die met de hoogste eer ging strijken. Bij
welke bekende pedagoge studeerde
deze talentvolle violist?
a) Nilla Pierrou
b) Davina van Wely
c) Emmy Verhey

AQ Chaotisch verliep de begrafe-4öi nis van ayatollah Chomeini,
die- 86 jaar oud- op 3 juni in Teheran
overleed. Na een gebedsdienst op het
plein van de Mosalla-moskee in de
hoofdstad waar Chomeini in een glazen
kubus opgebaard lag, ontstond een
pandemonium, toen de lijkstoet bij de
moskee in een muur van mensen vast-
liep. Rouwenden verscheurden de lijk-
wade en in het gedrang viel het lijk van
Chomeini op de grond. Het lichaam
werd vervolgens per helicopter overge-
bracht naar de begraafplaats, waar ook
al een onbeschrijflijke verwarring heer-
ste. Daags na Chomeini's dood koos
een Raad van Deskundigen „een leider
van de Islamitische Republiek. De keu-
ze viel op
a) Hashemi Rafsanjani
b) Ali Chamenei
c) Bani Sadr

De lidstaten van de EG kfl
15/■ op 15 en 18 junivoor de <BM
maal in rechtstreekse verkiezingerHM
nieuw Europees Parlement. Daaß
deed gemiddeld slechts 58,6 pr°S
van de kiesgerechtigden mee.^^Bhoogst (92,1 procent) lag de opkonßß
a) België
b) Denemarken
c) Italië H
CA Op de 31ste verjaardagM
OU. executie (16 juni) werd^Hvroegere Hongaarse premier flfl
Nagy in het kader van zijn rehabilßM
herbegraven. Datzelfde gebeurdeßß
vier van Nagy's naaste medewed^Monder wie een minister van defe^Mgedurende enkele dagentijden H
stand van 1956. Zijn naam:
a) dr. Ferenc Muennich
b) Pal Maleter ■c) Gabor Földes

tZH De in Frankrijk woonaclJHO I ■ en werkende pastoor Ja&^LwReuten - een ex-Heerlenaar - \om
üe klokken van zijn kerk voor een^Hzondere gelegenheid. H
a) Bij de start van een hulpactie

behoeve van de Franse minil»
die het ook niet breed nebbe'1B

b) Om uiting te geven aan zijn grß
vreugde over zijn benoeming H
hulpbisschop van Lyon.

c) Wegens de magistrale triomf jj
Tourrenner Gert-Jan TheunivJin Alpe d'Huez. H

CQ De dirigentenwedstrijd vflo__> het Wereld Muziek Concfl^Bin Kerkrade werd dit jaar gewoflßß
door
a) Maurice Hamers
b) Rob van der Zee H
c) Sef Pijpers jr. H
CQ ' De Amerikanen 'lanceefd^BvOi het duurste vliegtuig alleJMden: de B-2 bommenwerper, die "JAdan ’ 2 miljard per stuk kost. HeffHlangrijkste militaire voordeel van de"H
is dat
a) het toestel verticaal kan ops''B
b) door een combinatie van te<Jniek, vorm en bekledingsm^VJ

riaal niet door de radar kan w"B
den gezien. H

c) het brandstofverbruik zo mini*M
is, dat het toestel 36 uur ona'Sß
broken op topsnelheid in de M°W
kan blijven. H

CA Met ingang van overmorg8"OH. 1 januari 1990, H
a) geldt in een groot aantal openffl

re gebouwen een rookverbod-H
b) moet op een gewone brief 9^l

75 cent meer maar een gulde^-B
c) wordt op aandrang van de ®jL\

renbescherming de honden"'!
lasting verhoogd tot ’ 100 rB
jaar per beest. I

CC Twintig jaar geleden ver°vSBOOa de de mens de Maan. Op z B
dagavond 20 juli 1969 om 18 over <*m
gen Nederlandse tijd klonk- in bijna aH
huiskamers: I
a) „Houston, hier de basis Tranqu^

litatis. De Eagle is geland!" .1
b) „Houston, we hebben een 9M

slaagde landing gemaakt, rria'B
er is kennelijk al iemand voor cfm
hier geweest!" .1

c) „Houston, hier Neil Armstron.-.B
sta op de maan. Een fantastisch!
ervaring. Wel erg koud en mis''H
hier!" I

CC Plotseling wordt bekend da'
OOa Twente een commercieel
reau opereert dat bemiddelt bij de *%
koop van nieren van levende donoji
Per beschikbaar gesteld orgaan v°'
kandidaat-donors een honorarium 9 f
boden van
a) ’3500,-
-b) ’80.000,-
-c) ’7OOO,-

E~7 Winnaar van het Oud LJJO f ■ burgs Schuttersfeest werd
jaar
a) de Aachener Schützenve^1

1900
b) St. Hubertus uit Schaesberg
c) Sint Joris Kaulille (B).

CQ Een onbemand militair SO-
OOa jettoestel stortte neer bij ~.
Belgische stad Kortrijk. Dat gebeu^
na een spookvlucht die in Polen **j
begonnen - daar had de vlieger n
toestel wegens een mankement verl
ten - en via de BRD en Nederland na
België leidde. Het vliegtuig kwam ne rin het dorpje Kooigem en raakte da*
een huis, ten gevolge waarvan een \° .
gen van 19 om het leven kwam. "rtoestel was een
a) Antonov transportvliegtuig
b) een gevechtsjager van het tyC

MiG-23
c) Tupolev-125

CQ De Amerikaanse ruimteson
OÏ7. Voyager-2 bereikte NepWnU_.
de buitenste planeet van ons zc-nn
stelsel na een vlucht van
a) 12 jaar.
b) 78 maanden. f,
c) precies drie jaar, zes maanden

17 dagen.

mamam^a^mamaaaamaaaamama^aaam^aa^a^^a^amm
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„Het is evident dat ik na ai
'» deze jaren, waarin ik mijn bes-
tenten aan de Nationale Partij, de'lg van dit land en aan de veilig-
'an ons land heb gewijd, wordt ge-
erd door de ministers die in mijn
kt dienen. Bijgevolg heb ik geen
'6 keus dan mijn aftreden aan te
9en." Woorden van

' Chileense president, generaal
'Rochet, kort voordat na lange
d weer eens democratische
irkiezingen werden gehouden,
't Zuidafrikaanse staatshoofdto. Botha.

' Griekse premier Andreas Pa-
Irtdreou na onthullingen over
*ns medeplichtigheid in het
'jjoenenschandaal rond de
rieks-Amerikaanse bankfrau
*ur Georgios Koskotas.

De 62-jarige Tadeusz Maze-lt wiecki, jurist en journalist, met
Jnge staat van dienst in de opposi-
*erd in augustus de eerste niet-
Junistische regeringsleider in Po-In kabinet
'staat alleen uit leden van Soli-
witeit.
'een coalitie van leden uit Soli-
pfiteit, de Verenigde Boerenpar-Jde Democratische Partij en en-
*'e communisten,
'een minderheidsregering, be-lande uit leden van Solidariteit,
tyigevuld met enkele prominen-

*communistische vakministers.

Vraag 90

Op de briefkaart c.g. in de linkerbovenhoek
van de envelop dient vermeld te worden:'
Oudejaarsquiz.

UITSLAG
Over deze Oudejaarsquiz wordt geen corres-
pondentie gevoerd. Personeelsleden van het
LD en hun familieleden zijn van deelneming
als hierboven omschreven uitgesloten.
In ons nummer van zaterdag 3 februari 1990
zullen wij de uitslag van de quiz en de namen
van de prijswinnaars bekendmaken.

ledereabonnee kan slechts één oplossing
inzenden.

Dagblad, postbus 3100, 6401 DP\\y
jvoldoende als u achter de nummersz vragen de juiste letter (het goede ant-
I invult; bij voorbeeld: 1 =c, 2=a, enzo-
i

'raag 90 opgelost hebt, zult u merken
getallen van 1 tot en met 40 in de hok-
ter de foto's door elkaar staan. Dat kan
&t anders. Welnu, in uw antwoord ach-
'flg 90 zet u de getallen in de door u ge-
■p volgorde. Let wel, u begint linksbo-

"JA Doden, gewonden en veel
i Hi schade door een serie aard-
schokken in Noord-Californië. Met
name San Francisco kreeg het te ver-
duren. Daar vielen de meeste slachtof-
fers op de Oakland Bay Bridge die ge-
deeltelijk instortte. Het was de op één

Vlaams verhalend proza. Hij overleed,
91 jaar oud.
a) Gerard Walschap
b) Stijn Streuvels
c) Rik Vercouteren

Veel succes allemaal en een voorspoedig
1990.

Oplossingen dienen uiterlijk maandag 22 ja-
nuari 1990 in ons bezit te zijn. Vermeld bij de

■jfQ Machtswisseling in de DDR.
(_■ Erich Honecker komt ten val.
De gebeurtenissen geraken in een
stroomversnelling. Politburolid Egon
Krenz wordt leider van de SED. Een
paar weken maar blijft hij in deze func-
tie. Intussen ontsteekt het volk in grote
woede als bekend wordt dat tal van
prominenten in het DDR-staatsappa-
raat zich op schaamtelozewijze verrijkt
hebben. De grootste oplichter, Alexan-
der Schalck-Golodkowski, neemt de
benen en duikt later in West-Berlijn op.
De SED onder zijn nieuwe voorzitter
Gregor Gysi doopt op een congres de
naam van de partij om in

1. Samantha is haar naam en zij trouwde
onlangs met een tenniskampioen van in-
ternationale faam.

2. Het beroemdste werk van deze lerse
schrijver die enkele dagen geleden over-
leed, is 'Wachten op God.

3. Cubaanse zangeres uit Miami; zij kon eni-
ge tijd geleden ook in ons land beluisterd
worden.

4. Hij werd eens met drie anderen uit de
CPN gezet. Keerde nog korte tijd terug als
Kamerlid voor de PSP. Overleed op 80-
-jarige leeftijd.

5. Opname uit 1944 van een prominente
Amerikaanse actrice die in meer dan 80
films speelde, waaronder 'Jezebel'. Zij
stierf, 81 jaar oud.

6. Dronk te veel, had affaires met vrouwen
en zou nauwe banden met de wapenin-
dustrie gehad hebben. Werd daarom
geen minister van defensie.

7. Minister van Verkeer en Waterstaat in ka-
binet Lubbers 111.

8. Vooraanstaande politicus van de Grünen
die naar de SPD overstapte.

9. In Mexico werd Angela, een 22-jarige
blondine uit Nieuwerkerk aan de IJssel
Miss Universe 1989.

10. Kreeg de Nobelprijs voor de Vrede.
11. Roemeens turnwonder uit de jaren70 met

voornaam Nadia, dat haar land ontvlucht-
te en nu in de VS woont.

12. Omwentelingen ook in Bulgarije. Partijlei-
der Todor Zjivkov moest opstappen.

13. Zat eerst in de Tweede Kamer; sinds de
zomer is zij lid van de christendemocrati-
sche (EVP-)fractie in het Europees Parle-
ment.

14. Fel omstreden staatshoofd, dat met me-
deneming van een fortuin uit zijn land
wegvluchtte en in Honoloeloe de geest
gaf.

15. Zij zat een gevangenisstraf van 10 jaar uit
wegens hoogverraad, maar werd voortij-
dig vrijgelaten.

16. Maakte in de jaren 40 de film Indonesia
Calling, waarin hij zich aan de zijde van
de Indonesische republiek schaarde.

17. Yolanda R. Prada, secretaresse van het
jaar 1989.

18. Veroorzaakte deining met zijn opmerking
dat hij tachometers in personenauto's wil
laten inbouwen.

19. Bekende Nederlandse toneelspeelster

30. Deze Amerikaanse acteur die slechts 64
jaar oud werd, genoot internationale faam
als de 'bad guy' in een serie 'spaghetti-
westerns'.

31. Deze kunstenares kreeg van de Koninklij-
ke Luchtmacht een Starfighter F-104 in
bruikleen.

32. Amerikaanse kolonel die na zijn ontvoe-
ring in Libanon door sji'itische fanatici ver-
moord werd.

33. Speelt in een komische serie die door de
NCRV op het scherm wordt gebracht.

34. Aken kreeg een nieuwe burgemeester,
een SPD'er, Jürgen Linden.

35. Australische zangeres, wier loopbaan be-
gon in de 'soap-serie' Neighbours.

36. In de film 'Ram Man' speelt hij de rol van
een autistische man met een fabuleus ge-
heugen.

37. Amerikaanse tv-comedienne.
38. Onder dankzegging voor bewezen dien-

sten door mgr. Gijsen 'vervangen.
39. Bij de verkiezingen in haar land, Noorwe-

gen, leed Gro Harlem Brundtland fors
stemmenverlies.

40. Kreeg vier keer de Louis dOr en werd
viermaal genomineerd als acteur van het
jaar. In 1989 overleden.

die vaak studiereizen voor jonge acteurs
naar Griekenland organiseerde.

20. Maronitische opperbevelhebber van het
Libanese leger.

21. Zij overleed op 59-jarige leeftijd, deze Ita-
liaanse actrice, hier 'geportretteerd' in de
film Bittere Rijst.

22. Huidige minister-president van Oost-
Duitsland.

23. Meervoudig Limburgs judokampioene.
24. Schreef in totaal 205 romans. Zijn be-

roemdste gedaante blijft voor eens en al-
tijd Maigret, de Parijse commissaris van
politie.

25. Colombiaanse drugsgangsters staan
haar naar het leven, weshalve zij aftrad
en naar de VS uitweek.

26. Een van de bekendste acteurs van Groot-
Brittannië, die zich tot de grootste Shake-
speare-vertolker van zijn tijd ontwikkelde.
Deze 'sir' overleed op 82-jarige leefijd.

27. Vlak deze Poolse miss ook niet uit. In
Hongkong werd zij Miss Wereld 1989.

28. Een wat zorgelijke blik van de ontwerper
van de perestrojka. Begrijpelijk, want
vooral in economisch opzicht staat de
USSR er slecht voor.

29. Zij trouwde voor de derde keer; haar we-
derhelft is een ex-premier.

H Vanuit de DDR kwam een
l*« massale exodus van Oostduit-

C^P gang. Het gros van de mensen
pte via Hongarije, dat

°rt voor de uittocht van de Oost-
rjü'tsers in een officiële verkla-'n9 had laten weten, dat zo lang! Oostduitse grensobstakels
v

n9s de grens met de BRD niet
Q6rwijderd waren, het iedere

i r .°stduitser vrij stond via Honga-
\ £ naar het Westen te gaan.

g rder vergeefs een beroep op de
L°stduitse partijleider Honeckerad gedaan DDR-burgers voort-an geen toestemming meer te
dienen om welke reden ook

j j aar Hongarije te gaan.
/J n_ei was begonnen met deont-Jl?nteling van het IJzeren Gor-
J" langs de grens met Oosten-nlk.

VN Hij kon aanvankelijk geen noot
Kf» lezen, noch behoorlijk een in-
Kl^nt bespelen. Toch werd hij een
KP^de songwriter. Afgelopen jaar
Ht 101 jaar oud. Hij overleefde

''t m 1987 verlopen auteursrecht
!in wellicht meest geslaagde,

compositie, Alexander's Ragti-

b)? eorge Gershwin
t] png Berlin
k°uis Armstrong

ft»\JK Bijna een week lang hielden in
SörJ*" het Belgische Tilff bij Luik drie
Vg ers een vrouw en haar twee kin-!Vn 'n gijzeling. Toen kwam de ont-
'\ c?' e 'e'der van het misdadiger-
lj ' philippe Delaire
| de zelfmoord, toen hij zagi a' de zaak voor hem verloren

®rd na een wilde achtervolging
! °°r nachtelijk Luik door leden. «n de Speciale Interventie Een-

M £ld gearresteerd.
<j 9 kans in een snelle auto over, °elgjsch-Franse grens te ont-leen en is sindsdien spoor-

>)’ Binnen honderd seconden
V " was het WK-gevecht voor de
%l, zwaargewicht Arnold Vander-

la) °orbij. Hij verloor van, rßi__ubaan Savon, fungerend we-b) f? '^kampioen.
C) rJ t9ilio T""r

h . Nigeriaans-Amerikaanse
°Kswonder Kid Ben Budd.

lOp 19/9 diende minister Ru-
" ding van Financiën voor de
B maal namens het kabinet- een
'ing - die van 1990 - bij de Twee-ver in. Een van de hoofdpunten

1 begroting luidde:
1 koopkracht van de meeste

'rgers stijgt, waarbij de hoogste
p| Jjomens relatief het meest pro-

' Ven. Sommige alleenstaanden
,t;*an er iets op achteruit.

J* koopkracht van alle werkne-
stijgt mét minstens 1,5 pro-

j"j-nt, behalve die van de uitke-
Jigsgerechtigden, van wie de
M>pkracht met 2,5 procent toe-

gjemt.P koopkracht blijft over de hele'li gelijk aan die van 1989.

W Ex-minister van Onderwijs
LT» Wim Deetman werd door de
Lpde Kamer tot haar voorzitter ge-
F 1als opvolger van Dick Dolman,
E* tijdperk als voorzitter van de

Kamer tien jaar had geduurd.
| de voorganger van Dolman?
|ürof. Piet Steenkamp
?r- Frans van Thielr- Arme Vondeling

c) Het werd 100 jaar geleden ge-
schreven.

■TQ De NOS was teleurgesteld
I \Ja over de uitspraak van de Raadvan State - begin oktober - dat

a) RTL Veronique met onmiddellijke
ingang op de kabel mag en TV-10pas op 1 januari 1990.

b) RTL Veronique wel degelijk on-derdeel is van een buitenlandseomroepinstelling en dus via deNederlandse kabel mag wordendoorgegeven.

£Q Delen van het Caribisch ge
OOa bied werden geteisterd dooi
een orkaan, genaamd
a) Hugo
b) Butch
c) Charly
CQ Het beroemde gedicht MeiOï/a van Herman Gorter stond in
1989 ruim in de belangstelling. Wat
was hiervan de reden?
a) Er werd een film van gemaakt.
b) Het werd in het Limburgs dialect

vertaald.

a) West-Duitsland, Oostenrijk, Italië.
b) Spanje, West-Duitsland, Frank-

rijk.
c) Frankrijk, West-Duitsland, België.

FC Koningin Beatrix beëdigde be-
f O a gin november het nieuwekabi-
net. De huidige regering is een
a) links-rechts regering
b) centrum-kabinet
c) centrum-linkse formatie

■T"7 De Edmond-Hustinxprijs voor
f / a de Beeldepde Kunst 1989
ging naar
a) Jules Sadée
b) Guusje van Noorden
c) Fien Huth

70 e Amerikaanse inlichtingen-
f Oa diensten publiceren een rap-
port waaruit blijkt dat
a) dat de landen van het Warschau-

pact (WP) ondanks alle spectacu-
laire hervormingen onverdroten
doorgaan met de modernisering
en uitbreiding van hun bewape-
ning.

b) de landen van het WP al lang niet
meer in staat zijn een verras-
singsaanval op West-Europa uit
te voeren.

c) Polen binnenkort zijn vertrek uit
het WP zal aankondigen.

■■fQ Hij was pas 17 dagen staats-I */. hoofd in dit door geweld ver-
scheurde land, toen hij slachtoffer werd
van een bomaanslag: president René
Muawad van
a) El Salvador
b) Libanon
c) Sri Lanka

s___ Terroristen van de Rote Ar-
OV/a mee Fraktion (RAF) sloegen
opnieuw toe. Tussen Bad Homburg en
Frankfurt pleegden zij een bomaanslag
op Alfred Herrhausen, die gedood
werd. Herrhausen was president-direc-
teur van
a) het Daimler-Benz-concern.
b) de Deutsche Bank.
c) Springer-Verlag AG

QH In het nieuwe kabinet, Lub-O I ■ bers 111, ligt de eerste verant-
woordelijkheid voor de vervaardiging
van het nieuwe paspoort bij
a) minister Dales (binnenlandse za-

ken)
b) staatssecretaris Aad Kosto (justi-

tie)
c) bij de commissarissen van de ko-

ningin in de provincies.

QQ Een verkiezingsnederlaag ino__a juni noopte de in schandalen
verwikkelde socialistische regering van
de Griekse premier Papandreou tot af-
treden, maar aangezien er toen geen
regeerbare meerderheid uit de bus
kwam, moesten de Grieken het - na
een korte regeerperiode van een links-
rechtse interimregering - nog eens
overdoen. Maar ook de verkiezingen
van november eindigden in een patstel-
ling. Thans wordt het land geregeerd
door een
a) voorlopige driepartijenregering

onder premier Xenophon Zolo-
tas.

b) conservatieve minderheidsrege-
ring.

c) zakenkabinet waarin geen enkele
politicus zitting heeft.

QQ Hij was de absolute pianovir-
OOa tuoos. Zijn spel bezat alle
nuances en klanken en kende zijns ge-
lijke in de geschiedenis niet: Vladimir
Horowitz. Hij overleed in New Vork.
Muziek van Liszt en Chopin
a) speelde Horowitz niet graag.
b) behoorde tot zijn geliefde reper-

toire.
c) was het enige dat hij mooi vond.

QA Na 105 jaar van koloniaal be-04i wind, waarvan de laatste 74
onder Zuidafrikaans bestuur, konden
ruim 700.000 kiesgerechtigde Nami-
biërs naar de stembus gaan om onder
auspiciën van de VN de 72 leden van
een grondwetgevende vergadering
voor een onafhankelijk Namibië te kie-
zen. De verkiezingen werden gewon-
nen door
a) de South West Africa People's

Organisation (Swapo).
b) de Nasionale Partij, een uit blan-

ken bestaande stroming die ijvert
voor blijvende aanwezigheid van
Zuid-Afrika in Namibië.

c) de DTA, de Democratische Turn-
halle Alliantie.

QC Europees voetbalkampioen
OOa Nederland speelt in de eind-
ronde van het wereldtoernooi te Italië
zijn eerste wedstrijd
a) in Palermo tegen Egypte
b) in Cagliari tegen Engeland
c) in Bari tegen lerland

Q£> Auto van het jaar jaar 1990OOa wordt
a) Fiat Uno
b) Toyota Celica
c) Citroen KM

Q^ Duizelingwekkende verande-O f a ringen ook in Tsjechoslowa-
kije. Honderdduizenden mensen gaan
er de straat op en dwingen spectaculai-
re resultaten af. Thans heeft het land de
eerste democratische regering in 41
jaar. Leider van dat kabinet is
a) Vaclav Havel, tot dan toe leider

van de oppositie.
b) de niet-communist Jiri Dienst-

bier, een van de oprichters van
de groep Charta '77.

c) Marian Calfa

QQ In Roemenië komt een eindOOa aan het gehate bewind van Ni-
colae Ceausescu, maar de revolutie in
het verloop waarvan de dictator en zijn
vrouw gevangen worden, berecht en
terechtgesteld, kost aan tienduizenden
mensen het leven. Ceausescu's 'privé-
leger' richt een waar bloedbad aan on-
der de burgerbevolking. Dit is vooral
het geval in de stad Timisoara, waar de
moordbrigades op beestachtige wijze
te keer gaan. Welke naam draagt dat
'leger'?
a) Sigurimi.
b) Securitate
c) Seguria

na zwaarste aardbeving in San Fran-
cisco. De ergste - met een kracht van
8.3 op de schaal van Richter voltrok
zich op
a) 31 december 1869
b) 18 april 1906
c) 19 februari 1932

■yc Op vakantie gaan in het bui-
f O» tenland blijft 'in. Voor ons, Ne-
derlanders, -aldus bleek uit publikaties- zijn de meest geliefde vakantielanden
(in rangorde van populariteit)

a) Socialistische Arbeiderspartij
van de de DDR (SAD).

b) Demokratischer Aufbruch
c) Socialistische Eenheidspartij van

Duitsland/Partij van het Demo-
cratisch Socialisme.

=pQ Bekende romans van zijn
f Oa hand waren 'Houtekiet' en

'Een mens van de goedenwil. Behalve
de Grote Prijs der Nederlandse Lette-
ren, die hij in 1968 kreeg, ontving hij al
tweemaal eerder de Staatsprijs voor

c) TV-10 en Cable One vooralsnog
niet, en RTL Veronique wel voor
het Nederlandse kijkerspubliek
toegankelijk mochten worden ge-
maakt.

■y^ Een overgrote meerderheid
f I a van de Hongaarse Socialisti-
sche Arbeiderspartij (HSA) besloot in
oktober
a) uit deComecon te stappen en het

lidmaatschap van de EG en de
Raad van Europa aan te vragen.

f limburgs dagblad ’89

door
c) alle betrekkingen met het buur-

land Roemenië tijdelijk op te
schorten uit protest tegen het
maltraiteren van de Hongaarse
minderheid aldaar door het regi-
me van dictator Ceausescu.

b) de bestaande communistische
partij op te heffen en deze te ver-
vangen door een socialistische
partij, de Hongaarse Socialisti-
sche Partij.

oplossing uw bankrekening- of gironummerven op het tableau en werkt achtereenvol-
gens in horizontale richting rij na rij af. Voor-
beeld vraag 90: 7-34-12-18-6 enzovoorts.

FENKENNIS

Zaterdag 30 december 1989 "39
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Roy Timmermans in Merkelbeek,
Ellen Janssen in Valkenburg aan
de Geul,
John Kistermann in Kerkrade,
Ron Sierdal in Heerlen,
Aggie Schreurs in Berg en Terblijt,
Ludwina van der Wijst in Heerlen,
Erwin Driessen in Stem,
Jos Siemers in Nuth,
Jean Heusschen in Landgraaf en
lex Rademacher in Mecheken.

Struikelend over de drempel van de nineties kunnen
we terugzien op een merkwaardig popjaar, dat wat mij
betreft met een vraagteken eindigt. Want alséén ding
'89 heeft gedomineerd dan is het toch wel de her-nieuwde geldingsdrang van een respectabel rijtje il-lustere OuweLullen. Reed, Young, Morrisson, Jagger
& Richards, Bowie & hisTin Machine, Costello en niet
te vergeten Hunter & Ronson. Een voor een hebbenze
ondubbelzinnig aangetoond dat de door house, hip
hop en andere ongeneeslijke diarree aangetaste inter-
nationale popscene bij de countdown van dit mille-
nium nog lang niet zonder zijn grijzedan wel kalende
eminenties kan. Het zij ze gegund, natuurlijk, maar
het geeft wel te denken. Toch heeft het eigenzinnige
en beloftevolle deel der jonge garde in '89 bij tijd en
wijle met gedegen (Joe Strummer) en soms zelfs ver-
rassend (Cowboy Junkies, Triffids) plaatwerk van
zich laten horen, en dat stemt hoopvol. In Nederrock-
land is de kat afgelopen jaar amper uit de boom ge-
weest. Volgens onze steeds vriendelijkere vriend Va-der Brood, die zelf zijn heil inmiddels in de commer-ciële schilderkunst heeft gezocht, is het tot voor kort
nog zo bloeiende vaderlandseroek-firmament op ster-ven na dood. Inderdaad, '89 bood in'dit kikkerlandweinig meer dan droog Brood, godzijdank hebben we
nog de eeuwig houdbare TröckenerKecks (heerlijk &kraakvers op plaat én podium!) en diehemelse verras-
sing van De Artsen (Zonder Grenzen) uitArnhem/Am-sterdam. En Limbabwe? Het privé-domein, zo lijkt
het, van (ook al) Oldie but Goodie Gé Reinders. Maarlet op, in het Sittardse hardcore-moeras waren de
Swampsurfers rond... O ja, single ofthe year: Like TheWay I Do van Melissa Etheridge.

fons Geraets, die bij Omroep Limburg het popbeleid
| wpaalt, meent daarentegen:

The Triffids 'The Black Swan'
2. Neil Young 'Freedom'
3. Gavin Friday & the Man Seezer 'Each man kills

the thing he loves'
4. Lou Reed 'New Vork'
5. Lenny Kravitz 'Let love rule'
6. Elvis Costello 'Spike'
7. Mathilde Santing 'Breast and brow'
8. Bob Dylan 'Oh mercy'
9. Maria McKee 'Maria McKee'10. Daniel Lanois 'Acadie'

Nee, dan Ans Bouwmans:
1. Tracy Chapman 'Crossroads'
2. Joe Jackson 'Blaze of glory'
3. Malcolm McLaren and the Bootzilla Orchestra

'Waltz Darling'
4. Eurythmics 'We too are one'
5. Bonnie Raitt 'Nick of time'
6. Texas 'Southside'
7. Simply Red 'A new flame'
8. The Bs2's 'Cosmic Thing'
9. Simple Minds 'Street fighting years'

10. Tears for fears 'The seeds of love'
Het popjaar 1989? Een doorsnee-jaar met een door-snee-lijstje.

En hoe kwalificeren derecensenten van het Limburgs
Dagblad het afgelopen jaar? Ziehier hun jaarlijsten,
Sevolgd door een persoonlijke ontboezeming; eerst
jtoaar eens Joos Philippens:

1. Bellernou Messaoud 'Presents Cheb Ourrad
Houarri'

2. Cowboy Junkies 'The trinity session'
3. Pixies 'Doolittle'
4. Rainbirds 'Call me easy'
5. New Order 'Technique'
6. Daniel Lanois 'Arcadie'
7. Malcolm McLaren 'Waltz darling'
8. B-52's 'Cosmic thing'
9. Triffids 'Black Swan'10. Youssou n'Dour The lion'

" Simple Minds bezetten de eerste plaats in de LD Top-10

Geen spectaculair popjaar, dit 1989. De oudjes deden
">et niet slecht getuige diverse succesvolle projecten,
Vaarbij bij voorbeeld Paul McCartney een bijzonderWendige indruk maakte voor een man van bijna een
%lve eeuw. Chapeau! Maar Lou Reed maakt nog
Steeds typische begin jaren '70-muziek en McCartney
gaat in zekere zin nog verder terug. Er hebbenzich dit
iaar niet direct grote nieuwe talenten aangediend, al
overtuigen de Cowboy Junkies en Daniel Lanois met
Aangename luistermuziek. Van een volstrekt nieuwe
stijl of zoiets is echter geen sprake. Veel verrassender
*ijn de klanken van Bellernou Messaoud uit Algerije,
die sfeervolle trompetklanken verbindt aan de typi-

sche raï-muziek. Prachtig! Een echte nieuwelingkan
de man echter ook niet genoemd worden, want hij
schijnt in de jarenzestig de uitvinder te zijn geweestvan de pop-raï. En zo is er ook in Noord-Afrika niets
lieuws onder de zon.

Emile Hollman heeft iets meer mee te delen:
1. Lou Reed 'New Vork'
2. Cowboy Junkies 'Trinity session'
3. Gary Wright 'Who I am
4. Rainbirds 'Call me easy'
5. De Dijk 'Niemand in de stad'
6. Roy Örbison 'Mystery girl'
7. Eric Clapton 'Journeyman'
8. Tin Machine 'Tin Machine'
9. Edie Brickell 'Shooting rubberbands at the stars'

10. Van Morrison 'Avalon sunset'

Toe maar. Vijf oude mannen en één dode oude man.
Genadeloos heeft het post-modernisme toegeslagen.
Honderden Willbury's lieten dit jaar (weer) eens van
zich horen. Wat mij betreft het enige redelijke alterna-
tiefvoor Acid, new beat en rap. Wat Lou Reed betreft,
die leverde toch zeker een van zijn beste elpees af
sinds de jaren zeventig. Frappant is dat de Cowboy
Junkies juist met het oude Reed-nummer Sweet Jane
de aandacht op zich wisten te vestigen. Gary Wright
trad in '89 helemaal uit de vergetelheid. Tot ver in het
jaar 2000 zal ik genieten van de songs waarin Wright
zich bedient van de fragiele zang van Lahksmi Shan-
kar. En dan The Rainbirds. Die ook garant stonden
voor een van de allerbeste concerten dit jaar (naast
McCartney, Clapton en REM op Werchter) in Aken.
We horen er in Nederland eigenlijk te weinig van. In
tegenstelling tot bij voorbeeld De Dijk. Die je vooral
moet gaan zien wanneer ze bij je in het dorp spelen.
Met angst en beven zien we het pensioen van al die
oud-gedienden tegemoet.

" Robert Smith van The Cure, goed voor de derde
plaats. Afgelopen voorjaar trouwde hij zijn
jeugdliefdeMary Poole." Lou Reed eindigde als nummer twee

*n Gé Backus meent:

1. Gavin Friday 'Each man kills the thing he loves'
2. Lou Reed 'New Vork'
3. Neville Brothers 'Yellow moon'
4. Pogues 'Peace and love'
5. Bob Dylan 'Oh mercy'
6. Neil Young 'Freedom'
7. Lenny Kravitz 'Let love rule'
8. Roy Örbison 'Mystery girl'
9. Van Morrison 'Avalon sunset'

10. The The 'Mmd bomb'
öen ik nu met 27 een oude zak aan het worden? Aan
deLijst van tien te zien wel. Reed, de Nevilles, Dylan,
'oung, Örbison en Morrison behoren bepaald niet
"fteer tot de jongsten. Hoezeer ik ook nieuw bloed wil
Pushen, de eerlijkheid gebiedt me de oude meesters
hun verdiende loon te geven. Zij waren kenmerkendvoor het afgelopen popjaar. Want behalve eerderge-

kwamen ook de Stones eindelijk weer eens
Jjjet een meer danmiddelmatige plaat, was Bowie met
The Tin Machine lekker op dreef en bevestigden
Costello en McCartney hun reputatie. Bij het binnen-
gaan van de jaren negentig wilden ze even laten zien
dat de popwereld nog niet buiten hen kan. Want de
jonge garde kwam er bekaaid vanaf. Behalve enkele
leuke geluiden uit de cult-hoek is er niet één grote
Pop-persoonlijkheid opgestaan die in de schaduwkan
staan van eerder genoemde grootheden. Misschien
dat Lenny Kravitz het voordeel van de twijfel moet
borden gegund. Zijn debuut mocht er in ieder geval
jvezen. Tenslotte mag Daniel Lanois niet onvermeld
olijven. Hij leverde zelf een verdienstelijk album af en
Produceerde daarnaast nog eens The Neville Brothers
en Dylan.

laurens Schellen komt met de volgende lijst plus
commentaar:

1- Lou Reed 'New Vork'
*" Tröckener Kecks 'Meer!Meer!Meer!'
_" De Artsen 'Conny Waves With A Shell'
f- The Triffids 'The Black Swan*
£ The Pixies 'Doolittle'
°- Joe Strummer 'Earthquake Weather'
<■ Neil Young 'Freedom'
°- Cowboy Junkies 'Trinity Session'
»" The Rainbirds 'Call Me Easy'

10- New Order 'Technique'

En tenslotte de Oude Meester Zelve, Peter Hamans:
1. Roy Örbison 'Mystery girl'
2. Latin Quarter 'Swimming against the stream'
3. Torn Petty 'Full moon fever'
4. Cowboy Junkies 'The trinity sess'ion'
5. Tambourine 'Flowers in september'
6. Kevin McDermott Orchestra 'Mother nature's

kitchen'
7. The Stone Roses 'The stone roses'
8. Maria McKee 'Maria McKee'
9. Ted Hawkins I love you too'

10. Roy Örbison 'A black and white night/live'

Openen en sluiten met Roy Örbison: dat wat mij be-
treft een (wijlen) 52-jarige de beste plaat van dit jaar
maakte, zegt net zo veel over de oppervlakkigheiden
matheid die zo kenmerkend waren voor 1989, waarin
trivialiteiten als hip-hop en house oprukten. Uitschie-
ters naar boven en beneden waren Games People Play
van Georgia Satellites (dé cover van dit jaar),Peace &
Love van The Pogues (lelijkste platenhoes), House
(meest bedreigende muziekstroming), Djobi Djoba
van Gipsy Kings (aardigste clip), Maria McKee (en-
geltje van 't jaar),Revolution van Little Steven (groot-
ste tegenvaller), Guns n' Roses (alles behalve muziek),
André Hazes sings the blues (na de bekering van Van
der Valk de meest positieve ommezwaai), Kevin
McDermott (explosiegevaar) en Everlasting Love van
U2(ordinairste jatwerk). De meest tot de verbeelding
sprekende teksten kwamen uit de koker van Latin
Quarter en voor de rest, ja voor de rest was het ma-
gertjes dit jaar. Naar uitzien in 1990? De nieuwe
Springsteen.

" Een van de laatstefoto's die voor zijn dood werd genomen van Roy Örbi-
son, hier samen met Billy Idol. " Margo Timmins maakte samen met

Cowboy Junkies de elpee The Trinity Ses-
sion: een verpletterend debuut.

’89
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Simple Minds beste elpee
LD-lezers maakten hun favoriete top-10

al

jjan Smeets van Buro Pinkpop levert het volgende
)(lijstje in, waaruit weer blijkt dat 'het hemd is nader
|i 'an de rok':
I

1. Neil Young 'Freedom'
ai 2. Bob Dylan 'Oh mercy'

3. Lou Reed 'New Vork'
1 Gé Reinders 'Home comin'
5. Diversen '20 jaar Pinkpop'
6. Eric Clapton 'Journeyman'
1. Van Morrison 'Avalon sunset'« 8. Lenny Kravitz 'Let loverule'

j 9. Chris Isaak 'Heart shaped world'10. Paul McCartney 'Flowers in the dirt'

En de volgende inzenders krijgen
binnenkort de door hen gevraagde
CD gratis thuisbezorgd.

De stemmen zijn geteld, hier komt de
complete Limburgs Dagblad top-10
van 1989...

1. le Minds 'Street fighting years
2. Lou Reed 'New Vork'
3. The Cure 'Disintegration'
4. Tracy Chapman 'Crossroads'
5. Elvis Costello 'Spike'
6. Joe Jackson 'Blaze of glory'
7. The Nits 'Urk'
8. Queen 'The miracle'
9. Tina Turner 'Foreign affair'
0. Neil Young 'Freedom'

De elpee Street Fighting Years van de
Schotse driemansformatie Simple
Minds is door de lezers van het Lim-
burgs Dagblad tot de beste elpee van
1989 gekozen. De groep, die medio dit
jaarnog optrad in het MECC te Maas-
tricht, maakte na een twee jaar duren-
de bezinningsperiode met Street
Fighting Years en de single Belfast
Child een glorieuze comeback. De
plaat werd door deLD-lezers met een,
straatlengte voorsprong tot beste el-
pee gebombardeerd, vóór het bijten-
de New Vork van Lou Reed en het
weemoedige Disintegration van The
Cure.

__■______» i
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Toen president en partijleider Michail Gor-
batsjov van de Sovjetunie begin december de
landen van het Warschaupact inlichtte over
de resultaten van zijn topgesprek met presi-
dent Bush van de VS was er nog maar één re-
geringsleider bij die begin van het jaar ook al
aan de macht was: Nicolae Ceausescu van
Roemenië. Hij gaf de niet-communistische en
hervormingsgezinde leiders van de andere
landen maar aarzelend een hand. Nog geen
drie weken later waren hun hervormingen
hemzelf al letterlijk noodlottig geworden.

Aan devooravond van de jarennegentig
staat het vast dat de jarentachtig als een zeer

belangwekkende periode de wereldgeschie-
denis in gaan. En de elkaar razendsnel opvol-
gende politieke en maatschappelijke veran-
deringen die zich in dit decennium en met
name in de tweede helft van dit jaarvooral in
Oost-Europa afspeelden, zijn voor een belang-
rijk deel toe te schrijven aan het optreden van
de Sovjetrussische leider Michail Gorbatsjov.
En of hij er nu toe werd gedwongen door de
deplorabele toestand van de economie in zijn
land, ofdat in de machtsstrijd tussen Oost en
West het kapitalistisch systeem uiteindelijk
aan het langste eind heeft getrokken, feit is
dat het proces van glasnost en perestrojka in
de Sovjetunie door Gorbatsjov werd ingezet

en vervolgens onverwacht heftig door het
sluimerend burgerverzet in andere Oostblok-
landen opgepikt. Het besef dat Gorbatsjov de
Breznjev-doctrine had verlaten en de Sovjet-
unie niet militair zou ingrijpenbracht de ont-
wikkelingen in een steeds grotere stroomver-
snelling en het jaar 1989 is ongetwijfeld het
jaarvan de teloorgang van het communisme
in Oost-Europa, gewoon omdat 'het volk' er
meer dan genoeg van had. De opzienbarende
omwentelingen in Oost-Europa, die met
name plaatsgrepen in de tweede helft van het
jaar 1989 en - metuitzondering van Roemenië- zonder echt geweld tot stand kwamen, wor-
den op deze paginakort samengevat.

Groot is de volkswoede over het harde
ingrijpen van de politie tijdens die de-
monstraties. Op 18 oktober wordt
Erich Honecker als partij- en rege-
ringsleider vervangen door Egon
Krenz. De oppositie blijft echter scep-
tisch en de demonstraties voor meer
hervormingen houden aan. De politie .grijpt dan niet meer in. Krenz smeekt
de bevolkingrustig te blijven en stelt
een uitbreidingvan dereismogelijkhe-
den en een wijziging van hetkiesstelsel
in het vooruitzicht.
Het mag allemaal niet baten: op 7 no-
vember treedt de regering af en de dag
erna het Politburo. Ten einde raad
wordt besloten de DDR-grenzen open
te gooien. Op donderdag8 november 's
avonds laat vinden historische tafere-

In de Bulgaarse hoofdstad Sofia ver-
loopt de Oosteuropese revolutie tame-
lijk kalm. Todor Zjivkov beheerst het
land al vanaf 1954 en niets wijst erop
dat deze situatie spoedig gaat verande-
ren. Toch groeit dank zij de milieube-
weging Ecoglasnost langzaam maar ze-
ker ook in Bulgarije hetverzet tegen de
communistische partij. Zjivkov blijkt

" Nicolae Ceausescu

Tsjechoslowakije buigen voor onderdrukking en intimi-
datie. Het leger kiest vervolgens de zij-
de het volk en gaat voorop in de strijd
tegen de Securitate en andere Ceauses-
cu-getrouwen. De 71-jarige Ceausescu
en zijn vrouw Elena worden na een
vluchtpoging gearresteerd en een dag
later, op Eerste Kerstdag, door een
vuurpeleton terechtgesteld. Het echt-
paar wordt door een militair tribunaal
onder meer schuldig bevonden aan
massamoord. Op Tweede Kerstdag
komt het normale leven in Roemenië
weer een beetje op gang.

Een voorlopige regering, onder leiding
van president lon Iliescu, en Petre Ro-
man alspremier, neemt het heft in han-
den en kondigt voor april aanstaande
vrije, democratische verkiezingen aan.
Een nieuw tijdperk doet zijn intrede in
Roemenië, dat in tien dagen strijd tien-duizenden doden betreurt.

met Oostenrijk, wordt even later devoormalige partijleider Janos Kadar
als partijvoorzitter met pensioen ge-
stuurd, omdat hij weigert mee te wer-
ken aan hervormingen. Kadar overlijdt
twee maanden later.
Hervormingen kunnen echterniet lang
meer uitblijven. Op 13 juni begint een
dialoog tussen de communistische par-
tij en oppositiegroeperingen over de
politieke toekomst van Hongarije. Uit-
eindelijk wordt op 7 oktober de com-
munistische partij opgeheven en ver-
vangen door een socialistische partij,
die streeft naar een vrije, democrati-
sche en pluriforme samenleving. Rez-
soe Nyers wordt de nieuwe partijvoor-
zitter. Communisten en oppositie be-
reiken in september tenslotte een ak-
koord over de door te voeren hervor-
mingen, ondanks tal van bezwaren van
vier oppositiegroepen. In maart aan-
staande zullen de eerste vrije verkie-
zingen sinds 1947 worden gehouden.

In Praag, waar de communistischepar-
tij aanvankelijk elke verandering te-
genhoudt, raakt de bevolking in deban
van de ontwikkelingen in de DDR en
worden voor heteerst sinds 1968 grote-
re protestbijeenkomsten gehouden.
Talloze betogingen worden door de po-
litie uiteengeslagen, maar de demon-
stratie die op 17 november in de Tsje-
chische hoofdstad plaatsvindt, is de
druppel die de emmer doet overlopen.
De bevolking is ontstemd over het har-
de politieoptreden tijdens de vredige
demonstratie die aanvankelijk is be-
doeld ter nagedachtenis aan een door

" Janos Kadar

" Todor Zjivkoi

# Erich Krenz
zijn familie aan mooie baantjes te heb-
ben geholpen en zijn beslissing om de
Turkse minderheid het land uit te zet-
ten, valt ook niet bepaald in goede aar-
de.
Op 9 november moet Zjivkov zijn bie-
zen pakken. Zijn opvolger als staats- en
partijleider wordt Petar Mladenov, die
erkent dater een crisis is in de partij en
dat het slecht gaat met 's lands econo-
mie. Mladenov kondigt meteen de no-
dige hervormingen aan. Op 12 decem-
ber geeft de communistische partij
haar machtpositie op en worden voor
eind mei 1990 vrije parlementaire ver-
kiezingen aangekondigd.

" Vaclav Havel

len plaats bij de Berlijnse Muur wan-
neer Oostduitsers zonder plichtplegin-
gen na 28 jaarhet gehate obstakel blij-
ken te kunnen passeren. Bier en cham-
pagne vloeien rijkelijk. De volgende
dag wordt in de Westduitse Bondsdag
spontaan het Duitslandlied aangehe-
ven. Dagenlang staan er kilometerslan-
ge files bij de grensovergangen tussen
Oost- en West-Duitsland, omdat mil-
joenen DDR-burgers de Bondsrepu-
bliek met een bezoek willenvereren.

Terwijl de positie van Krenz steeds
wankeler wordt na de aanhoudende
stroom geruchten over corruptie en
machtsmisbruik van enkele partijbon-
zen, wordt de hervormingsgezinde
Hans Modrow tot nieuwe premier ge-
kozen. Het volk is echter ziedend wan-
neer duidelijk wordt dat vooraanstaan- de Duitsers in deoorlog neergeschoten

student. Tijdens de aanhoudende pro-
testen wordt onder meer het aftreden
van partijleider Milos Jakes geëist.

" Rezsoe Nyers Albanië blijft het meest geïsoleerde
land in Oost-Europa. Het wijst de golf
van hervormingen af als een 'bour-
geois-complot' dat erop gericht is het
socialisme te vernietigen. In Joegosla-
vië tenslotte zijn er ook tekenen waar-
neembaar dat de communistische par-
tij de strijd met andere partijen aan wil
gaan. Een turbulent decennium, maar
vooral een bewogen jaar 1989, loopt ten
einde. De wereld wacht gespannen af
hoe de landen in Oost-Europa met hun

# Petre Roman

wordt de nieuwe president van Tsje-
choslowakije en de voormalige partij-
leider AlexanderDubcek wordt voor-
zitter van het parlement.

Bulgarije

DDR

" Petar Mladenox

Op 24 novembertreedt de partijtop af.
De oppositiebewegingBurgerforum
eist verdere zuiveringen in de commu-
nistische partij en gaat onderhandelen
over deelname aan de regering. Op 29
november schrapt de communistische
partij haar leidenderol uit de grondwet
en worden vervolgens voor volgend
jaarverkiezingen aangekondigd. Op 10
december is het groot feest in Praag
wanneer uiteindelijk in tweede instan-
tie een door niet-communisten beheer-
ste regering wordt gekozen en Husak
opstapt als president. De gehate volks-
milities worden opgeheven.

De massale uittochtvan Oostduitsers
'opvakantie' via Hongarije- dat inmid-
dels is begonnen met de ontmanteling
van het IJzeren Gordijn - en daarna via
Tsjechoslowakije en Polen, zorgt voor
grote onrust in de DDR. Demonstraties
voor meer hervormingen tijdens de
viering van het 40-jarig bestaan van deDDR op 9 oktober leidden er uiteinde-
lijk toe dat de communistische rege-
ring en partij tot veranderingen wor-
den gedwongen.

" Hans Modrou

de DDR-leiders er op kosten van de
staat onder meer kolossale landhuizen
op blijken na te houden.De hele partij-
top treedt tenslotte af en diverse be-
langrijke partijleden krijgen huisar-
rest.

" lon Iliescu

# Alexander Dubcek

Op 6 december moetEgonKrenz aftre-
den als president. Manfred Gerlach,
leider van de Liberaal Democratische
Partij, wordt zijn voorlopige opvolger
tot de vrije verkiezingen, die op 6 mei
aanstaande worden vastgesteld. De
communistische partij kiest daarnaook de hervormingsgezinde Gregor
Gysi tot haar nieuwe leider als opvol-
ger van Krenz. De discussieover dehereniging van beide Duitslanden is
dan inmiddels in alle hevigheid losge-barsten, terwijl alle partijen in de DDR
ook druk doende zijn d_ strategie voorde toekomst te bepalen." Erich Honecker

Zaterdag 23 december bereiken com-
munisten, Burgerforum en andere po
litieke groeperingen een politiek ak-
koord. Oppositieleider Vaclav Havel

nieuwe vrijhedenzullen omgaan. In de
Sovjetunie heeft Gorbatsjov in elk ge-
val de grootste moeite om de naar auto-
nomie snakkenderepublieken in be-
dwang te houden.

Luc somers

Roemenië
De hele wereld reageert aan de voor-
avond van Kerstmis 1989 verheugd,
maar ook ontzet op de eerste verwar-
rende berichten uit Roemenië, waar op
vrijdag 22 december de 'Conducator'
Nicolae Ceausescu dan toch van de
troon is gestoten en een burgeroorlog
is uitgebroken. Er heerst een complete
chaos in het land. De Securitate, de ge-
vreesde geheime dienstvan de ge-
vluchte dictator blijkt duizenden men-
sen in koelen bloede te hebben ver-
moord. In het Westroeméense Timisoa-
ra worden massagraven met duizenden
verkoolde en gefolterde stoffelijke
overschotten gevonden van mensen
die een week eerder -op 1T december-
het hebben gewaagd te protesteren te-
gen Ceausescu. Dat is het beginvan het
einde van de tiran Ceausescu.
Steeds meer onvoorstelbare gruwelda-
denvan hetregime komen aan het licht
dank zij het volk dat op dehoogteraakt
van de veranderingen in de omringen-
de buurlanden en niet meer wenst te

Zaterdag 30 december 1989 ♦ 43
’89

" Milos Jakes

Polen
Het jaarbegint relatief rustig in com-
munistisch Oost-Europa. Na veel on-
derhandelingen en pogingen om tot
*en dialoog te komen tussen partijlei-
ding en oppositie, wordt in Polen op 5
april een historisch akkoord bereikt.

'Aangekondigd wordt dat het vakver-
bond Solidariteit, verboden sinds 1981,
i^eer zal worden gelegaliseerd. Verder
gorden er democratische verkiezingen
in het vooruitzicht gesteld en politieke
ên economische hervormingen aange-
kondigd. Op 17 april wordt Solidariteit
officieel erkend. Het verbond komt
"neteen als grote overwinnaar uit de
bus van de parlementaire verkiezin-
gen, dieop 4 juniplaatsvinden.

% Wojciech Jaruzelski

F Het is Tadeusz Mazowiecki die de eer-
Me niet-communististische premier in
Polen wordt sindsruim veertig jaar.Na
vele moeizame besprekingen vormt hij
een regering, die een coalitie is uit le-
den van Solidariteit, de Verenigde
Boerenpartij (ZSL), de Democratische
Partij (SD) en enkele communisten. Op
19 juliwordt uiteindelijk Wojciech Ja-
ruzelski met meerderheidvan één
stem tot president van Polen gekozen.
Oeregering kondigt drastische maatre-
ielen aan om de miserabele economi-
sche situatie van het land aan te pak-ken, hetgeen voor de Polen een lange,
*Ware winter zal inhouden.

" Tadeusz Mazowiecki

Hongarije
In Hongarije, dat al eerder tot economi-
sche hervormingen is overgegaan en

de vorming en oprichting van
teerdere politieke organisaties inmid-
dels een feit is, maakt partijleider Ka-
£ply Grosz in februari bekend dat het
Centraal Comité het meerpartijenstel-
sel erkent. Diezelfde maand wordt ookde leidende rol van de communistische
Partij uit de grondwet geschrapt, toenn°g een adembenemende stap.

Toch vindt op 15 maart een massale be-
toging plaats in Boedapest. Voor het
eerst wordt onomwonden gevraagd om
lieerrechten en vrijheden in Honga-
rije. De hervormingsgezinde vleugel in
°-et Politburo wordt inderdaad ver-
sterkt, maar de roep om meer hervor-
mingen blijft aanhouden. Nadat op 2
"^ei is begonnen met de verwijderingvan het IJzeren Gordijn langs de grens.

De omwenteling in Oost-Europa

Limburgs dagblad

" Michail Gorbatsjov
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Je bent eenrund ais jemetvuurwerk stunt!
Bal gram voor mfmrwtatm Stuhuntfl 11111lfM V„Ugktid06-0220220

ZEG ER EENS WAT VJI
Alcohol en verkeer datkun jeniet makel!
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nogl
die mensen dievinden datzij zelf wel zïm
uitmaken ofze met een slok op gaan rij<l

En wie durft er ietsvan te zeggen? I
Niemand toch... daar bemoei jejetoch fl
mcc. Maar door dat soort automobiliste!
worden er wel jaarlijksbijna 500 mens*
doodgereden.

Daar moetwat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOLEN VERKEER DATKUN JENIET MAKEN

!A/ E v//// Veii,§ Verkeer NedefyTfjSmmmmmmmmmWmf////

Heeft u een I
vuurtjevoor m I

Hetkan gebeuren dat iemand even niet in de gaten■
dat zijn sigaar albrandt. Een onschuldige verstrooidheid
Dat is heelgoed mogelijk. Maarbij oudere mensen zou $m
om iets ernstigers kunnen gaan. Misschien een eerste'■
van beginnende dementie. Zeker wanneer zulke dingen1

Het verloop van dementie is zo geleidelijk, dat v#B
laat duidelijk wordtwater aan de hand is. Als iemand ed1■
dingen doet. De greep op de werkelijkheid kwijtraakt. 0>
dagelijks leven niet meer aankan. I

Zon patiënt zou beter geholpen zijn wanneer de"eerder was onderkend. In een derde van de gevallenz"
de verschijnselen in een vroeg stadium met succes te vm
delen. Voor de overige gevallenbestaat op ditmoment m
geen genezing, maar doorde juiste verzorging is er tocM

Vergeetachtigheidof gekke vergissingenzouden bi"
ren wel eens op dementie kunnen wijzen. Wees er al^in uw omgeving. Durf erover te praten. En waarschuw m

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

I Gratis boekje over dementie
IMeer over dementie leest u ineen gratis boekje dat wij u&

zenden wanneer u deze bon in een gefrankeerde envelopP

I stuurt naar SIRE, p/a Postbus 1, 3417 ZG Montfoort. Wilt"
f 1,75 extra aan postzegels plakken voor de verzendkoste 11,

Naam: — Leeftijd:-^
I Adres: : '

Postcode: _j_ir_f? I
Woonplaats:- S-K^]

___^^^^^^^^^"^^_^__^^__^^_^T^_n^_i^iynT^T^rr_^__^^i_ __■
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" Ook Indiase vaders bekommeren zich om hun kinderen.
En drie kinderen tegelijk op de fiets is geen enkel probleem

Dank zij Limburgse steun aan project in Tamil N-adu:

Kansarm, maar niet
kansloos in arm India

" Een van de slaapzalen. Koffers en matjes langs de muren. Een ziek meisje
zit er eenzaam zielig te zijn.

haar matje. Zij is ziek en niet in
staat aan de lessen deel te nemen.
Voor vijftien gulden per maand
kunnen hier in het tehuis Seva
Sangam meisjes worden opge-
vangen en gehuisvest. Ze krijgen
er onderwijs of leren een vak. Het
lijkt voor onze begrippen onmo-
gelijk. In gesprekken met de lei-
ding blijkt dat het beeld in feite
ook anders is. Het tehuis krijgt
voor ieder kind een vast bedrag
van de staat. Maar dat bedrag is al
tien jaar niet meer verhoogd, ter-
wijl de inflatie in India tussen
1981 en nu toch honderd procent
is geweest. De vijftien gulden uit
Nederland zijn eigenlijk maar de
helft van het bedrag wat nodig is
om de leerlingen echt te verzor-
gen. We zullen onze actie op dat
punt moeten bijstellen.

Welke kinderen komen naar Seva
Sangam, is een vraag die we een
paar keer stellen. Het wordt ons
duidelijk dat dit niet de kinderen
van de allerarmsten zijn. Van de
bedelaars en de daklozen. Het
wordt ons ook duidelijk dat de
echte onderste laag in India totaal
kansloos en nagenoeg opgegeven
is. Maar de meisjes in dit tehuis
zouden ook kansloos zijn zonder
de opvang die Seva Sangam hen
biedt. Hier krijgen zij onderwijs
en leren zij een vak. Daarmee
staan zij al een stukje hoger op de
maatschappelijke ladder.

zeven man klaar om ons te bedie-
nen, een voor ons gevoel afschu-
welijke gewaarwording. Voor
iedere baan staan honderd men-
sen in derij. Daarom blijven de lo-
nen laag. Arbeid kost hier niets.

Kinderarbeid is ook iets waar je
niet aan went. Officieel is kinder-
arbeid onder de 12 jaarverboden.
Maar het wordt oogluikend toege-
staan omdat het geld dat jongere
kinderen verdienen hard nodig is
binnen de families. Er is gratis on-
derwijs tot 12 jaar. Zoals in veel
andere scholen krijgen dekinde-
ren ook bij Seva Sangam een keer
per dag gratis te eten. Voor veel
ouders is dat de voornaamstere-
den om hun kinderen naar school
te laten gaan: ze krijgen er te eten.
Trouwens, jongens hebben ook
wat dat betreft een dikke streep
voor. Aan de externe school van
Seva Sangam is 70 procent van de
leerlingen een jongen. Meisjes
moeten heel jongal gaan werken.
Leren hoeven zij niet.

Kinderarbeid. Je went er niet aan
om kinderen bezig te zien, bij-
voorbeeld in een kleine weverij.
Daar mogen ze de lege klossen ga-
ren vervangen door volle. Een
goede wever, een echte vakman,
verdient hier op stukloonbasis
tussen de 20 en 30 Rupee per dag
(f 2,50 tot ’ 3,75). Maar daarvoor
moet hij wel tien uur per dag wer-
ken en zeven dagen in de week.
Wil hij dat niet, dat staat een an-
derklaar om zijn baan over te ne-
men. De kinderen werken ook zo
lang, maar verdienen maar een
schijntje.

Op een zondag gaan we met de 41
kinderen die door ons project ge-
sponsord worden een uitstapje
maken. Voor de meesten van hen
een unieke gebeurtenis, want ze
komen maar een of twee keer per
jaarbuiten de muren van het te-
huis. Gewoon omdat er geen geld
is om iets te ondernemen.
Met 41 kinderen en wij in de bus.
We hebben zorgen hoe dat zal
gaan, maar het blijkt zich vanzelf
op te lossen. De kleine, smalle
meisjes, jeziet ze nauwelijks in de
bus. Met zn vijven in de bank. We
gaan naar een beroemd tempel-
complex op ongeveer 10 kilome-
ter afstand van Seva Sangam. De
meeste meisjes hebben dit nog
nooit gezien. Hun leven speelt
zich in een zeer kleine kring af. Ze
kijken hun ogen uit, niet alleen
naar de tempel en de beelden,
maar ook naar de stalletjes met
kitsch, snoep en snuisterijen er
omheen. Wat dat betreft is er geen
verschil met een bedevaartoord
bij ons.
Men is hier zeer religieus. Gods-
dienst is een hecht onderdeel van
het leven en niet iets wat daar los
van staat. Men schaamt zich hier
niet om in het openbaar iets te of-

We praten heel geanimeerd met
Bhooma en Dharsini, twee meis-
jes die goed Engels spreken.
Dharsini heeft nog een moeder,
een broer en een zus. Hun huis is
een eenkamer-woning. Haar moe-
der is, nadat haar vader door een
ongeluk om het leven kwam,
weer in haar oude beroep als
kraamverzorgster gaan werken.
Zij verdient daarmee 300 Rupee
per maand (omgerekend ’ 36,50).
Te weinig om haar kinderen van
te laten studeren. Zij vormen
geen kansloos gezin, want die
hebben totaal niets. Zij zijn wel
kansarm en zonder de hulp van
Seva Sangam zouden hun kansen
aanzienlijk geringer zijn.

Overigens, de lonen in India zijn
erg laag, maar dat geldt van hoog
tot laag. Premier Singh krijgt 600
dollar per maand en is de best be-
taalde van de staat. ledere andere
verdient minder. Een buschauf-
feur bijvoorbeeld heeft met 1000
Rupee per maand (125 gulden)
een heel goed betaalde baan. Een
kelner in het restaurant krijgt niet
meer dan 100Rupie, derest moet
hij van fooien hebben.

Het groteprobleem van India is
het grote aantal inwoners en de
nog steeds voortdurende bevol-
kingsexplosie. In ons hotel staan

feren bij een tempeltje, die je
overal ziet. Of om midden in de
mensenmassa op de grond te
gaan liggen voor de rituele gebe-
den.

Ook de kinderen niet. Maar zij
vinden de bonte kermis er om-
heen zeker zo aantrekkelijk als
het binnenste van de tempel.
Vooral de tempelolifant heeft hun
belangstelling. Wanneer je hem
een klein muntje in de slurf legt
aait hij je met diezelfde slurf over
je hoofd. En dat moet geprobeerd
worden door iedereen.
Op de terugweg nog een ijsje voor
iedereen. Alles tesamen, bus-
kaartjes, ijsjes en wat muntjes, -heeft ons dit uitstapje voor 41 kin-
deren omgerekend 35 gulden ge-
kost. Voor ons een kleinigheid;
voor de mensen hier vaak niet te
betalen.
We hebben vandaag alles 41 keer
gedaan. 41 buskaartjes, 41 ijsjes.
Maar bij de tempel nebben we
maar 19 paar schoenen in bewa-
ring hoeven te geven voordat we
de tempel betraden. Want derest
van de meisjes liep op blote voe-
ten....

We hebben veel gepraat en nage-
dacht over het nut van onze spon-
soractie voor deze meisjes. Er is
zoveel leed en ellende in de we-
reld en wanneer je geld wil geven
zijn er zoveel doelen. Toch zijn
we, zeker nu we het project Seva
Sangam met eigen ogen gezien
hebben, nog meer tot de overtui- "ging gekomen dat het goed is wat
wij en de andere sponsors doen.
Het is de best mogelijke recht-
streekse steun. Alle geld gaat naar
de meisjes; er hoeft niets voor or-
ganisatiekosten te worden be-
taald. Je hebt ook niet het gevoel
dat het geld in een bodemloze put
verdwijnt. De meisjes die gespon-
sord worden krijgen de kans op
een beter leven. En zij op hun
beurt kunnen dan weer anderen
helpen. Het is niet voor niets dat
tal van onderwijzeressen en
groepsleidsters bij Seva Sangam
ooit zelf leerling van het internaat
zijn geweest.

Het is natuurlijk heel anders dan
projecten als Foster Parents Plan
of SOS-Kinderdorpen. Die wer-
ken veel grootschaliger, doen ook
erg goed werk. Maar het directe
contact dat wij hebben geven die
grote instanties toch niet.

Maar er is hier nog zoveel te doen.
Er zijn zoveel armen en mensen
die helemaal niets hebben. Dat
maakt soms moedeloos. Daar
wen je nooit aan. Ook in het te-
huis zijn veel wensen. Er zou een
uitbreiding moeten komen om
meerkinderen op te vangen. De
wachtlijst is lang, maar er is geen
geld. Heel graag zou men een tv
willen kopen om de interne leer-
lingen wat meer afleiding en re-
creatie te bieden. Zij immers ko-
men nergens. Maar een tv is voor
Indiase begrippen erg duur, 1600
gulden. En dat geld is er niet. Zo
gaat de wensenlijst door.
Een van de meisjes is hartpatiën-
te. Een operatie kost echter min-
stens 5000 gulden. Het is onmoge-
lijk dat zoveel geld ook bijeen
wordt gebracht. Overigens is het
opmerkelijk dat in Seva Sangam
ook gehandicaptekinderen wor-
den opgevangen. Ook vrij uniek
in India.

We naderen het uur van het af-
scheid. Werden we vier weken ge-
leden begroet met zang en dans,
het afscheid is een nog groter
feest. Mooie klassieke dansen en
leuke 'moderne. Een van onze
pupillen, Bhooma, danst solo in
een prachtige sari, die ze van een
van de leraressen heeft geleend.
Er wordt veel en mooi gezongen,
niet volmaakt maar spontaan. En
ik bedenk dat het hier eigenlijk
hetzelfde is als op een kinderkar-
navalszitting in Vilt. Gewoon kin-
deren die zich echt en op eigen
manier amuseren.
Er moet een afscheidsspeech ge-
houden worden en dat gaat met
een brok in de keel. Bhooma be-
dankt ons namens alle meisjes en
overhandigt ons een presentje.
Zij begint te huilen en wij ook. Ik
had nooit verwacht dat die emo-
tionele band zo snel zou kunnen
groeien. Maar ja, hoe fijner het
was, hoe moeilijker om afscheid
te nemen." >>

Tot zover het verhaal van Mieke
en Huub Aussems. Zij gingen
zeer bewust kijken in een land
waar zij veel van gehoord en
veel over gelezen hadden. Kij-
ken naar een project waar ze al
tien jaar steun aan verlenen.
Zij waren goed voorbereid,
maar toch was ook voor hen de
confrontatie een schok. „Wij
hebben hier in Nederland zoveel
en ze hebben daar zo weinig",
zeggen ze vol overtuiging.
Als laatste anecdote haalt Huub
de woorden aan van een een-
voudige kruidenboer waar ze
tijdens de rondreis op bezoek
waren. Dat was tegen het vallen
van de avond wanneer de mus-
kieten het meest irritant zijn.
>rAch," zei de man: „Die muggen
zijn net als wij, Indiërs. Zij ste-
ken mij niet, maar wel de blan-
ken. Zij weten dat bij mij niets
meer te halen valt, maar bij u
wel...

martin hupp^rjj

Wie Seva Sangam wil steunen en
een leerlinge wil adopteren kan
contact opnemen met

Mieke Aussems-Van de Beek,
Zwaluwstraat 25
Vilt/Berg en Terblijt,
tel. 04406-40805.

Het rekeningnummer van de actie
is 13 67 89 919 bij de Rabobank
van Berg en Terblijt.

" Les onder de boom op de speelplaats van Seva Sangam. Ghandi propageerde deze vorm
van onderwijs als verruimend voor de geest.

Seva Sangam is een tehuis voor meisjes in de staat
Tamil Naau in Zuid-lndia. Intern verblijven er onge-
veer 400 meisjes, wezen of kinderen uit een-ouder-
gezinnen. Daarnaast is aan het tehuis een lagere en
middelbare school verbonden voor 1600 externe
leerlingen.
Het instituut werd 41 jaargeleden opgericht. Sedert
10 jaarsteunt een kleine groep mensen uit Zuid-Lim-
burg Seva Sangam. Dat doen zij door samen 41
leerlingen te adopteren en daarmaandelijks 15 gul-
den voor over te maken.
Deze actie wordt gecoördineerd door Mieke en
Huub Aussems uit Vilt (bij Valkenburg). Zij zorgen
voor het overmaken van het geld en nebben regel-
matig contact met het tehuis.
In de maand december gingen zij er op bezoek. Een
paar jaar vakantie vieren werd daarvoor opgeof-
ferd. Het verhaal van hun confrontatie met een ge-
richt hulpproject in een onvoorstelbaar arm land ver-
telden zij op Kerstavond.

If De eerste confrontatie is de
I' ergste. Op weg naar ons hotel

we met de neus op de rau-
BB feiten gedrukt. Armoe en el-
Bdc. Bedelaars. Mensen die

BJlgs de kant van deweg, zomaar
BJde goot, liggen te slapen. Kin-
Ben die jeaanklampen. Kinde-
B die vragen of ze je koffer of
Hseii kunnen dragen. KleineBgens, die enorme pakken sjou-

BBdere geuren, andere geluiden.
Bar vooral mensen, mensen,

BBnsen. Enorme aantallen. Over-
Bn altijd mensen om je heen. In-
B heeft 900 miljoen inwoners en

BBmeesten van hen wonen in de
BBden. Tiruchirapalli, waar hetBuis Seva Sangam staat, is met88-000 inwoners maar een mid-
BBgrote plaats. Kleiner dan bij-Horbeeld Maastricht, maar de
BPnsen wonen er opeen gepakt.

Bzijn nieuwsgierig naar het te-Bis Seva Sangam, ons project,Bar we tien jaar langveel van ge-
hebben, maar dat we nooit

gezien. We worden doorBr Indiase dames afgehaald, die
B Seva Sangam werken. Daarbij
Bk Sarla Suresh, de secretaresse,
Bft wie wij vaak gecorrespon-Berd hebben. Met zn zevenen in
Bn auto op weg. De ontvangst is

Berweldigend vriendelijk. Over-
■giechelende en lachende meis-
B< We moeten over een tekening
Bpen, gemaakt van rijstmeel, die
Bs welkom heet. We komen bij
B groep van 41 meisjes, die door
Bze actie worden gesponsord.
Bat zijn ze klein en kwetsbaar.
Bn paar meisjes hangen ons een
Btting van sandelhout om. Er is
Bee met hapjes en er wordt druk

B kinderen zingen een wel-
Brnstlied, er wordt de onvermrj-
Büjke statiefoto gemaakt en we
Blen cadeautjes aan de kinderenBt. Ook zijn er persoonlijke brie-
Bn van Limburgse sponsors voor
Bkele kinderen.B?n voor ons pijnlijk moment is
Banneer een van de kinderenBpts haar houten kunstbeen aanBs 'showt' Dat been heeft zij ge-
Begen dank zij de steun uit het
Brre Nederland. Zij is er trots op.Bj kan weer meedoen met dean-Bre kinderen. Zonder dat beenBas zij nog kanslozer en hulpelo-Br dan zij toch al is.

Bant kansloos zijn die meisjes
Banneer ze niet op de een of ande-B manier geholpen worden.Beisjes in India behoren toch alBt de kansarme groep. Meisjes
Bin niet in tel. Zij vormen een be-
BSting voor hun vader en hunBers, want wanneer zij trouwenBieten zij een bruidsschat mee-
Bfnen. En voor weesmeisjes of
Wnderen die alleen nog een moe-
Pr hebben is dat een onoverko-melijk probleem.

BWe jaar na de dood van de grote
Bjahatma Ghandi is het tehuis
Beva Sangam gesticht. Door en-
Bele Indiase dames van de betere
■^nd, die op deze manier, zonder
■■Voor betaald te willen worden,Be idealen van Ghandi verder wil-Ben verbreiden. Mevrouw Sarla
Buresh was een van hen; zij is nu,B jaar later, nog altijd aan het in-Btuut verbonden.

Pet bijzondere van Seva Sangam
B dat het een tehuis voor alle
Buisjes is. Er wordt geen onder-
Bheid gemaakt naar religie of
B*ste. Natuurlijk, de meesten zijnP-indoe, maar er zijn ook Christe-nen en Moslims. In de gebouwen;leje ook soms een kruis of een

,childerij van Christus, zoals wij
'cm kennen. Voor Indiase he-
lppen schijnt dit uniek te zijn.

Je lunch wordt geserveerd in het
j^ntoortje. Een paar bananebla-eren worden uitgespreid. Wij
'enken eerst dat het een soort''ace-mats zijn, maar al snel

duidelijk dat dit de Indiase
'°rden zijn. Er wordt rijst op ge-
'chept en een paar soorten groen-
feurry's. Eten moet je met je
6chterhand, maar wij vragen
'°ch een lepel.
ve krijgen een rondgang door het

waar 400 meisjes intern'
en waaraan ook nog een

*hool voor 1600 externe leerlin-gen is verbonden.
~Veral wordt les gegeven. In klas-.en, in gangen, op vier plaatsen in
'e ontvangstruimte, buiten onder

van de twee grote bomen op
'e kleine speelplaats. Overal zit-
*tl kinderen op de grond, luiste-en, lezen of schrijven. Lesgeven
rider de boom herinnert aan de

Realen van Ghandi, diepropa-
geerde dat lesgeven in de buiten-echt goed is voor de geest. Dusebben de kinderen bij toerbeurtes in de openlucht.

■*e bezoeken de drukkerij, enorm
Primitief in onze ogen, waar alles

met de hand gebeurt. Hand-set en gedrukt op handpersen. ,e nemen een kijkje in de weve-
i> waar een soort badmatten ge-

beven wordt van oude lompen.£eeycling!
s is eenvoudig, maar erg

hoon. Grote roestvrijstalen
rjoomPannen domineren er.e slaapzalen zijn van het sober-
fee so°rt. Langs de kant rijen kof-
>_ "ties en opgerolde matjes.Avonds worden de matjes uit-gerold en dat is dan het bed voorj|,e meisjes.

en zielig meisje ligt eenzaam op " Mieke en Huub Aussems met hun pleegkind voor een van de
gebouwenvan Seva Sangam.
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en ook dit
was 1989...

Bij alle gebeurtenissen in Oost-Europa zou je
bijna vergeten dat ook elders in de wereld, in
ons eigen land en onze eigen regio nog wel het
een en ander gebeurde. In Suriname stortte be-
gin dit jaar een vliegtuig van de Surinaamse
Luchtvaartmaatschappij SLM neer met aan

boord tal van voetballers van het elftal 'Kleurj
rijk. Slechts enkelen overleefden de ramp. Begifj
mei viel het kabinet Lubbers, over details van hel
Nationaal Milieuplan. Op de foto premier Lub-]
bers die vastberaden naar de koningin gaat om
zijn ontslag aan te bieden.

Nicaragua, El Salvador, Panama, Columbia wa-
ren dit jaar in het nieuws wegens onlusten en re-
gelrechte oorlog. Drugshandel speelt vaak op de
achtergrond. Op de foto links een Columbiaanse
soldaat, vermoord door de drugsmafia. Een
aardbeving, lang verwacht en toch onverwacht,
bracht grote schade toe in San Franciscö, zoals

In Landgraaf brandde op een zondagmorgen 4
november een woonhuis uit; een jonge vrouw en;
vier kinderen lieten daarbij het leven.
En in juli werd in Heerlen een vrouw enkele dagen
gegijzeld.

aan de 'dubbeldekse' autoweg waartussen een
aantal mensen omkwam. In Teheran speelden
zich onverkwikkelijke taferelen af bij de begrafe-
nis van ayatollah Chomeini, die (foto) op een ge-
geven moment door de hysterische menigte van
de lijkbaar werd geschoven.
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Kredietbemiddelaars infor-
meren hun klanten vol-
strekt onvoldoende. Vaak
wordt de informatie ook op
een onjuiste manier aan de
financiële situatie yvan de
klant aangepast. Bovendien
betaalt de klant meer rente
dan de bemiddelaars in ad-
vertenties voorschotelen.

financieringsmaatschappijen die
het geld voor de lening verstrek-
ken.

Het onderzoek maakte duidelijk
dat de kredietbemiddelaars geen
zin hebben om zaken te doen met
mensen zonder vaste baan of met
een uitkering. Veel bemiddelaars
zeiden dat ze wettelijk geen le-
ningen mogen verstrekken aan
deze personen. Volledig ten on-
rechte, stelt Konsumenten Kon-
takt. Deze organisatie vindt dat
op zn minst bekeken moet wor-
den of er financiële ruimte is
voor het afsluitenvan een lening.

Konsumenten Kontakt heeft bij
de politie aangifte gedaan tegen
een kredietbemiddelingsbureau
uit Tilburg. Dat bureau vroeg
geld voor zijn werkzaamheden
en liet vervolgens niets meervan
zich horen.

Dit zijn de belangrijkste uit-
komsten van een onderzoek
dat Konsumenten Kontakt
heeft gehouden naar de
praktijk van de kredietbe-
middeling.

Bij het onderzoek waren totaal
35 bemiddelaars (12 grote en 23
kleinere) betrokken. Zij vormen
de schakel tussen de klant en de

Hypotheekrente 27 december 1989
De meeste geldverstrekkers sluiten 1989 af met een rentestijging vart
gemiddeld 0,2%. De verwachting is dat de overige geldverstrekkersl
hierin zullen volgen. 1989 heeft zich gekenmerkt door een verhoging"
van derente met maar liefst gemiddeld 2%. Dezeforse verhoging is ge-,
leidelijk in het jaartot stand gekomen. Ofdeze stijgende tendens zich
ook in 1990 zal voortzetten is op dit moment onduidelijk., rentepercentages I

vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.- 'Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02

1 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02
3 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
5 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
7 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24

10 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
15 jaar" 1,5 8,9 9,4. 9,1 9,68

ABP 5 jaar" 1 8,3 8,74 8,5 8,96
10 jaar" 1 8,4 8.85 8,6 9,07
15 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07

Amrobank var." 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02
2 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
5 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
7 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24

Bouwt. Limb. Gem. 5 jaar" 1,5 8,0 8,57 8,0 8,57
10 jaar" 1,5 8,3 8,90 8,3 8,90
15 jaar" 1,5 8,4 9,01 8,4 9,01
30 jaar" 1,5 8,5 9,12 8,5 9,12

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,8 8,20 8,0 8,41
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
7 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85

10 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
3 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
5 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18

Grens Wis.kant. t'DK 1 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
1 jaar" 1 8,1 8,38 8,3 8,59
5 jaar" 1 8,4 8,69 8,6 8,90

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02
3 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
5 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24
7 jaar" 1,5 8,5 9,02 8,7 9,24

Pancratiusbank 5 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,52 8,3 8,74

ideaalrente 1 8,0 8,41 8,2 8,63

Postbank 2 jaar" 1 8,2 8,63 8,4 8,85
5 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
7 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07

Rabo (adviesrente) var." 1 8,1 8,52 8,3 8,74
2/3 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
475 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
stabiel" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
var.3' 1 xxxx xxxxx 8,5 8,80
2/3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22 ,
stabiel31 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
5 jaar" 1 8,5 8,96 8,7 9,18
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,9 9,22

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 8,0 8,41 8,2 8,63
7 jaar" 1 8,1 8,53 8,3 8,74

Westland-Utrecht stand. 1 jaar-' 1,5 8,1 8,55 8,3 8,77
standaard 5 jaar-' 1,5 8,3 8,77 8,5 8,99
standaard 7 jaar 2' 1,5 8,4 8,88 8,6 9,10
standaard 10 jaar 2' 1,5 8,5 8,99 8,7 9,21
standaard 15 jaar2' 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar 2' 1,5 xxxx xxxxx 8,3 8,73
2e kw. 1988 budget var." 1,5 8,5 8,95 8,5 8,95

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 5 jaar" 1,5 8,4 8,88 8,4 8,88
Bouwf.Limb.Gem.
(Spaarv.) 30 jaar" 1,5 8,9 9,43 8,9 9,43

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83
Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 8,2 8,61 8,4 8,83
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1,25 8,4 8,86 8,5 8,97
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1,25 8,5 8,97 8,7 9,18

10 jaar" 1,25 8,5 8,97 8,6 9,07
15 jaar" 1,25 8,8 9,29 8,8 9,29

LEVENHYPOTHEEK

NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,5 8,84 8,7 9,06
15/20 jaar" - 8,9 9,27 9,1 9,49

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,4 8,83 8,9 9,38

14 jaar" 1 8,7 9,16 9,2 9,71

" Maandbetaling achteraf * Halfjaarbetaling achteraf
21 Maandbetaling vooraf * Kwartaalbetaling achteraf
® Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

[ pleidooi voor een opval-
-1 logo op verpakkingen en
bukten die na gebruik tot
jtlein chemisch afval beho-
En voor stoffen tassen die
Plastic tas moeten verdrin-
|De Nederlandse Vereni-

van Huisvrouwen
fvH) probeert op een zo
'ktisch mogelijke manier
* te strijden in het gevecht
fen de milieuvervuiling.

Ü hebben de afgelopen twee jaar
Jfobeerd om onze leden zo goed
'ïelijk te informeren over klein
'"lisch afval. Zulke onderwer-
"> die op de bijeenkomsten van
v«rschillenden afdelingen van de

aan de orde komen, wor-
J vaak aangedragen door de le-
Jzelf,"-vertelt H.C. Bergsma-Ver-
ft lid van de adviescommissie

ter onder-
ging van de NVvH.

pwij spelen daar dan op in," ver-
Rt zij. „Tijdens de discussiesP*k vooral dat veel leden niet pre-
J wisten wat klein chemisch af-

Bis. Natuurlijk weet iedereen.zoPteamerhand datje batterijen nietpaar kunt weggooien. Maar rest-W nagellak, bepaalde verfsoortenEJakken zijn net zo goed chemisch
gal. Veel leden brachten naar vo-|?dat het handig zou zijn als zoiets?het produkt zelf vermeld stond,
?Jat ze de restanten of verpakkin-
? van die produkten apart kun-

-1 weggooien. Een goed idee
j2jrmee wij nu naar de overheid

Vrouw

informatie. Hiervoor heeft de ver-
eniging al in 1926 het keurmerkin-
stituut IVHA opgericht. Deze stich-
ting keurt desgevraagd produkten
en voorziet ze afhankelijk van het
onderzoek van het keurmerk 'Goed-
gekeurd door de Nederlandse Ver-
eniging van Huisvrouwen. De pro-
dukten moeten, willen ze worden
goedgekeurd, zowel veilig als doel-
matig zijn."

WlVn tassen
J^rnaast is vanuit de afdeling EdeJe NVvH heeft 220 verschillende
Relingen verspreid over het hele
J^d - het idee ontstaan stoffen tas-
J* te verspreiden waarop een
j^arschuwing staat dat al die plas-je tassen een aanslag op het milieubekenen.

ming, ontwikkeling en creativiteit,
het verantwoordelijkheidsgevoel
van de vrouw als lid van de samen-
leving te stimuleren en het opko-
men van de belangen van de consu-
ment, mede door het geven van
voorlichting, het doen verrichten
van onderzoek en het voeren van
een eigen keurmerk. De vereniging
kiest geen partij op levensbeschou-
welijk gebied en onthoudt zich van
partijpolitiek.

„Eén van de belangrijkste verschil-
len tussen toen en nu is dat de vrou-
wen veel mondiger zijn geworden.

Gebundeld
jr°keen idee dat we landelijk heb-
j*hopgepakt. Die stoffen tassen be-
3an natuurlijk al lang en we stre-
tiL er ecnt niei naar zoveel moge-
J* van onze tassen te verkopen. We

alleen met de verspreiding
£/ar> consumenten erop wijzen dat
l_? net zo 'gemakkelijk zonder die
jjj'lieuvervuilende plastic tassen

aldus R. Kamphuis-Fol-
J^ts, lid van het dagelijks bestuur
j:?> devereniging en verantwoorde-
J* voor de publiciteit.

b

et logo voor klein chemisch afval
JJ de stoffen tas liggen op het ter-
v lri van de belangenbehartiging

]vari consumenten. Dit is één van de

' „er werkvelden waarop de vereni-
?.ng zich begeeft. De andere drie, Ju vorming, kadertraining en pu--otleiteit.

„Aan de andere kant," vervolgt
Bergsma-Verhoef, „proberen we
ook op maatschappelijk terrein be-
langen te behartigen. Zo houden we
ons onder meer bezig met de kwali-
teit van het milieu, het wonen en de
gezondheidszorg. We hebben bij
voorbeeld samen met de vereniging
Landelijk Beraad Gezondheidsini-
tiatieven een ziekenhuisbrief sa-
mengesteld. In deze brief staan vra-
gen die mensen moeten of kunnen
stellen en papieren die mensen
moeten hebben voor, tijdens en na
de ziekenhuisopname."

De doelstelling van de NVvH is in
de afgelopen 77 jaarmet de tijd mee-
gegroeid. In 1912 luidde de doelstel-
ling nog 'De behartiging der belan-
gen van de Nederlandse huisvrou-
wen als zodanig. Na herhaaldelijke
aanpassingen stelt de vereniging
zich sinds 1984 ten doel: de belan-
gen van de vrouw in de maatschap-
pij te behartigen, de emancipatie
van haar leden te bevorderen door
activiteiten op het gebied van vor-

Geregeld keert de vraag binnen de
vereniging terug of de naam niet
eens moet worden aangepast, wanthet woord 'huisvrouwen' blijkt voorvelen beladen. „Maar een oude ver-
eniging, en we zijn al 77 jaar oud,heeft nu eenmaal een oude naam.We hebben natuurlijk al veel ledendie naast het huishouden ook eenbaan hebben. Maar de ANWB, deAlgemene Nederlandse WielrijdersBond, besteedt ook al jaren meertijd aan de automobilisten dan aande fietsers. Wij gebruiken wel
steeds vaker onze afkorting, maarwe zijn niet van plan een andere
naam te gaan voeren. De NVvH iseen begrip en ons Groenmerk is datook, aldus Kamphuis-Folkerts.

Maehl
„Zoals we jaren geleden gepleit
hebben voor de afschaffing van de
el - 68 centimeter - zullen we straks
in het kader van 'zelfmedicatie,
meer dan een pilletje slikken' plei-
ten voor verantwoord gebruik van
medicijnen thuis. En dat kan alleen
wanneer mensen voldoende over
zelfmedicatie weten", aldus Kamp-
huis-Folkerts.

ouderen is afgestemd. „Met deze en
andere op- en aanmerkingen gaan
we dan naar de Raad voor het Beta-
lingsverkeer,', aldus Bergsma-Ver-
hoef.

nen alleen vrouwen lid worden van
de vereniging. „Wij krijgen wel eens
een vraag van een huisman die zich
bij ons wil aansluiten, maar pas
wanneer de vrouwen hun achter-
stand echt helemaal hebben ingelo-
pen, is de tijd rijp om ook mannen
toe te laten tot de vereniging," vindt
Kamphuis-Folkerts. Wel kan ieder-
een bij de vereniging terecht voor
informatie.

Net als in de maatschappij is het
ook aan de veranderde doelstelling
te zien dat de vrouw steeds duidelij-
ker in beeld komt. En hoewel het
verkeerde beeld dat veel mensen
van de NVvH hebben het sugge-
reert, is de vereniging echt geen 'in-
gedutte' organisatie. In de afgelo-
pen zes jaarzijn er zelfs tien nieuwe
afdelingen bijgekomen," zegt
Kamphuis-Folkerts.

keurmerk
b

£e»_sma-Verhoef: „Om de belan-
jjeftvan consumenten te behartigen
»016en we een twee-sporen-beleid.

de ene kant geven we produkt-

Alle 220 afdelingen hebben een
eigen belangenbehartigster consu-
mentenaangelegenheden. De afde-
lingen zijn gebundeld in elf gewes-
ten die één centrale consumenten-
belangenbehartigster hebben. En
de gewesten worden weer vertegen-
woordigd in het algemene bestuur
waar één lid van het dagelijks be-
stuur verantwoordelijk is voor de
consumentenbelangen.

Betalingsverkeer
„Door onze enorme achterban krij-gen wij een redelijk goed beeld vande de problemen die consumentenop allerlei gebied hebben. Aan som-
mige aspecten wordt, door veel vra-gen van de leden, extra aandacht
besteed. Zo hebben we net onder deleden een enquête gehouden overhet elektronisch betalingsverkeer,"vertelt Bergsma-Verhoef.
Het belangrijkste dat uit deze en-quête naar voren komt, is dat er welveel voorlichting over elektronischbetalen wordt gegeven maar datdeze voorlichting helemaal niet op

Geen mannen
De NVvH heeft 47.000 leden en ach
ter die leden staan nog eens net zo
veel huishoudens. Nog steeds kun

Milieuhinder
melden per

telefoon
De Consumentenbond houdt
van 8 tot 12 januari de telefoon-
actie 'Milieu-melder. Hiermee
wil de Consumentenbond inven-
tariseren welke zaken de consu-
ment belemmeren om milieu-be-
wust te leven. Dat heeft de Con-
sumentenbond donderdag mee-
gedeeld.

Consumenten kunnen telefo-
nisch hun klachten kwijt over

milieu-onvriendelijke diensten
of produkten, nodeloze verspil-
ling van energie of ergenissen
over loze reclame van „schone"
of „milieuvriendelijke produk-
ten". Ook tips, wensen en sug-
gesties zijn welkom.

Consumenten krijgen te weinig
informatie, bijvoorbeeld over het
vervuilende karakter van bepaal-
de produkten, aldus de bond. Ze
worden geconfronteerd met mis-
leidende reclames die suggere-
ren dat tal van produkten groen,
milieuvriendelijk of goed vooi
het milieuzijn en met onduidelij-
ke of ontoegankelijke (over-
heidsdiensten, aldus de Consu-
mentenbond.

nu directeur van het Neder-
lands Architectuur Instituut
in Rotterdam.

Projecten
woningbouw

bekroond
In Deventer werden oa. I*l4 wonin-
gen gerenoveerd. In Groningen
werden ongeveer honderd wonin-
gen gerealiseerd in een voormalige
drukkerij.

Centraal Station
Den Haag krijgt

twee niveaus
Op het Centraal Sta-
tion in Den Haag zul-
len in de toekomst
treinen op twee ni-
veaus rijden. Het sta-
tion moet hoognodig
worden uitgebreid,
omdat het onvol-
doende capaciteit
heeft. Als oplossing
voor het capaciteits-
gebrek wil NS trei-
nen boven elkaar la-
tenrijden. CS zal het
eerste station in Ne-
derland zijn waar

treinen op twee ni-
veaus stoppen en rij-
den.

De plannen voor het
nieuwe CS, die zijn
ontwikkeld in sa-
menwerking met de
gemeente Den Haag,
zullen volgend jaar
naar de directieraad
van de NS gaan.

In principe is het
mogelijk om twaalf
sporenaan te leggen.

Verwacht wordt dat
er vier nieuwe spo-
ren en twee perrons
komen. Twee sporen
zijn bestemd voor
een nieuwe sneltram
die op de Zoeter-
meerlijn en de Hof-
pleinlijn (Rotter-
dam) moet gaan rij-
den.
De uitbreiding is een
onderdeel van een
project van de ge-
meente Den Haag.
Zij wil de omgeving
rondom het stationuitbreiden met een
modern kantoor- en
winkelcentrum. Debedoeling is datmensen per trein in
plaats van met de
auto naar het nieuwe
complex komen.

Uitgeverij De Balie in Amsterdam
brengt in verband met een en ander
een tweetal boeken uit. Het ene heet
'Werkgroep 5x5, Initiatiefen Inspi-
ratie'; het behelst de beschrijving
van een aantal voorbeeldprojecten
in Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag, Groningen, Zwolle en Maas-
tricht; in die laatste gemeente gaat
het om Miséricordeterrein-Herden-
kingsplein. Het andere gaat meer
over de 'kwaliteit' van de woning-
bouw.

Onlangs zijn twee door wo-
ningbouwcorporaties tot
stand gebrachte projecten be-
kroond met de prijs 'Visie
1989. De ene prijs ging naar
het stadsvernieuwingsproject
Sijzenbaan in Deventer, de an-
dere naar het Wolters-Noord-
hoffproject in Groningen. De
prijs werd uitgereikt doorAdri
Duivenstein die nog niet zo
lang geleden heenging als wet-
houder van Den Haag. Hij is

Kredietbeknibbelaar

Zaterdag 30 december 1989 " 47

Limburgs WOONBLAND

' (ADVERTENTIE)

ï,mm .§^

VOORDEURLUIFELS
vanaf ’ 235-, div.

uitvoeringen en modellen.
Ook montage door ons.
Vrijblijvend prijsopgave.
Voordeuren, stijldeuren,

ramen en kozijnen.
GEURTEN

Hommerterweg 27, Hoensbroek
Tel. 045-212531

Kredietbemiddelaars
informeren onvoldoende

mlerlandse Vereniging van Huisvrouwen strijdt zo praktisch mogelijk voor milieu

Huishoudelijk afval moet
herkenbaar worden

" Veel klein
huishoudelijk
afval wordt
niet door
iedereen als
zodanig
herkend.

Overzicht hypotheekrente



__
..»,_, Hoensbroek

vÊmm_~ Koopprijs

ij % In een jonge woonbuurt 1
__._ ___ ' aff_Mß van Hoensbroek vindt uI een halfvrijstaand■ woonhuis met oprit, ber-I ging en een tuin.

I Indeling: begane
mmm*mm*vm*m*mm»"*m*mmwwa- gron(j: entree/hal, bete-geld toilet, woonkamer met open keuken en een aanbouw- 1unit, bergkast, ruime tuin meteen buitenberging. 1everdie-

| ping: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, vaste wastafel |
en wasmachine-aansluiting. 2e verdieping: d.m.v. een vastetrap bereikbare zolder welke de mogelijkheid biedt vooreenstudeer-, slaap- of hobbyruimte.

Hoensbroek
—^^ % Vraagprijs

>1 N^fe_ __J '239.000- k.k.
Vrijstaand luxe woon-

' _f_ fl_r I huis met 2 garages, ter-I ras en een tuin.B^in P Indeling: souterrain: kei-■ der. Begane grond: ha-H I l/entree, betegeld toilet■ met fontein, ruime |B woonkamer (50 m 2), luxe keuken met aanbouw-unit, d.m.v.
een schuifpui bereikbare terrassen, 2 garages waarvan 1 in- 1
pandig, beide aangesloten op alle voorzieningen. 1everdie-
ping: 3 slaapkamers, luxe badkamer, wasruimte. 2e verdie-
ping: d.m.v. een vliezotrap bereikbare bergzolder.

SRBSHB ■■BlBüfcii Halfvrijstaand woonhuisJr f | _____* fll B met er*' 9ara9e en ler'
ff W Cf m\ m% i^^^^^^U ras, ideaal voor starters.

I I ""► iiS_Pr-J ■ Indeling: begane
Lj^^^g m«j^ f grond: hal/entree.— woonkamer met plavui-

§ zen vloer, keuken met aanbouw-unit, terras, betegelde tuin,
§ berging. 1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers,badkamer i

(douche), vaste wastafel, aansluiting voor een tweede toilet,
i 2e verdieping: dmv. een vliezotrap bereikbare zolder.

Algemeen: pand is voorzien van spouwmuur- en dakisola- || tie. Benedenverdieping is voorzien van dubbele beglazing |1 en rolluiken. Pand is direct te aanvaarden.

*f- Bpß| mKm | Vrijstaand woonhuis na-
k " ' JB'S I bij centrum Hoensbroekfci IJÉ ■ met een ruime indeling{■MUL I en een grote tuin. Per-

I kelder. Begane grond: entree/hal,woonkamer en suite, keu-| ken, studeer- annex slaapkamers, serre, betegeld toilet en
45 douche. Gas-cv. 1e verdieping: 2 slaapkamers. 2e verdie- jj

Ij ping vaste trap naar zolder waar zich 2 slaapkamers bevin-
den.
Algemeen: groot huis met zeer veel mogelijkheden.

Hoensbroek
______*-4P_ Vraagprijs

|M / Een sfeervol halfvrij-
WÊf " Htte staand woonhuis met

u, tuin, berging, oprit en |Kalr een carport. Het huisI heeft een uitstekende
B É ligging, goede bereik-

¥«: mmWÉiÊmÈÈËÊÊÊlmammmammmmam baarheid en is direct te
':: aanvaarden.;; Indeling: Souterrain: kelder. Begane grond: hal/entree, keu-

?;' ken, woonkamer, betegelde toilet met fontein. 1everdieping:
1 4 slaapkamers, betegelde badkamer met douche en een i
m vaste wastafel. 2e verdieping: d.m.v. een vliezotrap bereik-
X bare bergzolder.
1 Algemeen: huis verkeert in een goede staat, recentelijk en-

ïï;: kele zaken vernieuwd, gas-cv.

Ul3_l !BBPl«jj^ beie berging, ruimere jjj
I ir 4» liniiiinwi B tuin 'voor en achter) 1Lj- ■ geheel verkeert in een 1HBBmJ BUB HNbh u'tstekende staat, gele-

gen op een goede loka-
WmamamaWamawMmaml____■_■ t|e
Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: tuin. entree/hal,

jjj: toilet, woonkamer, keuken, tuin met een ruime dubbele ber-
I ging 1e verdieping: 3 slaapkamers. 2e toilet, badkamer met jjj: een douche, vaste wastafel en een wasmachine-aansluiting.
jjjj 2e verdieping: d.m.v. een trap bereikbare bergzolder.
jjjj Algemeen: goede staat, c.v.-gas.

1k..."-;". £&-'d__BßH_M_9 5 een natuurrijke omge-
■"'Ht *^-« ving op loopafstand van ijj

I?.,''"'*"" _L^~mmmm\ BB_ w'nl<elcen,rum „Op de Ijj
_______■ I Kamp". Perceelsopp.vlBBBHBBBBBBBBBBi 741

I Indeling: souterrain: kelder. Begane grond: ruime hal met ij;
natuurstenen vloer, woonkamer (40 m 2), zitkuil (30 m 2) met ;
parketvloer, toilet, moderne keuken met aanbouw-unit! mo- 1

sj: derne badkamer met ligbad, eetkamer, 3 slaapkamers, gara- j:>
jêj ge patio. Onder architectuur aangelegde tuin met zeer veel \

privacy.
ijjjj: Algemeen zeer courant pand Pand voorzien van spouwi- iM solatie, dubbele beglazing, electrisch zonnescherm.
" Hoensbroek ’ 129.000-k.k.
1 Ruim halfvrijstaand apart woonhuis, gelegen nabij centrum j
jjjj: van Hoensbroek. Perceelsoppervlakte: 3£>o m 2.§ Indeling: souterrain: ruime kelder. Begane grond: entree- 1
|j 'hal, hobbyruimte. 1e verdieping: overloop, ruime woonka- 1
m mer en suite (45 m 2), balkon, compleet ingerichte keuken. 2e
S verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad.
sj Algemeen: mogelijkheid tot garagebouw. Dak is twee jaar |

geleden vernieuwd. Gas-cv.

-"" .-" :, Hoensbroek
d ■ Vraagjjrijs

' J^_____ ’ 235.000-k.k.
-__.::. ____a_l__k "n 90ed 9elegen : jÉ_ woon-, winkelpand welk |

__! B___h Ullermale geschikt is
I voor diverse branches 1||^Hi______i ■ Goede bereikbaarheid ::j:

B I Vloeropp.vl. voor ver-
BI koop/magazijnruimte

220 m 2.
jj: Indeling: begane grond: winkel/magazijnruimte/garage,
I kantoor, toilet. 1everdieping: overloop, woonkamer, keuken, jjjj

betegeld terras, bergruimte mog. tot uitbreiding voor slaap-
jjj kamers 2e verd.: 2 slaapkamers, badkamer.

DRS. DE Ui HfïYE
Makelaardij O.G. - Taxaties
Verzekeringen - Hypotheken

Hoofdstraat 88 Hoensbroek

045-223434 »"
k óók 's zaterdags: 10-12.30 uur/

l

Onroerend goed te huur gevraagd
Te h. gevr. WONING omgev
Heerlen-Hoensbroek met
spoed, tot ’ 700,-. Tel. 045-
-273808 tot 15.00 uur.

!
GARAGE, kelder of opslag- t
ruimte voor meubels in |
Heerlen of omgev. Tel. 045- |
741456. ;

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.

Beek, Veldekelaan,
Te huur: luxe boyenwoning in vrijstaand pand.

Indeling: royale entree, 1e verdieping, woonkamer met
open haard, badkamer met ligbad, keuken, toilet en 2x

slaapkamer. 2e verdieping: slaapkamer met opbergzolder.
Verder behoort een carport en een zonnig gelegen dakter-

ras (25m2) tot deze boyenwoning.
Inlichtingen: 04490-79432.

Huurprijs ’ 875,- per maand.
'.LOODS en parkeerplaats te
-h. in Heerlen-centrum. Tel.: 045-455755.

; Te h. HAANRADE, huis met
3 slpk., badk. m. ligbad, gr.

"woonk. m. openhaard en
lopen keuken, carport. Huur
-’850,-. Borgsom 3 mnd.
huur. Inl. 045-464535

■ Te h. zeer mooie WONING.
woonk., open keuken, 2

"slpks., grote douche. Huur-
„»sub. mog. 045-219134, na
'11.00 uur.
'Te huur WOONRUIMTE:-kamer 6x4, keuk.slpk.
douche/wc huur ’ 685,-
-borg ’6OO,- Pieterstr. 7
Schaesberg 045-326125
Te huur BOVENVERDIE-
PING v. meisje (20-30 jr)
gez. gebr. v. keuk. douche,
wc en tuin 045-311296, bell.
na 18.00 uur of weekends.
LOODS 100m2 te schaes-
berg. Te bevr. 045-311288.
Te h. appartementen te
KERKRADE. 045-454708.
Gemeub. 3 kamer APPAR-
TEMENT te h. te bevr. Kas-
perenstr. 31 Kerkrade. Tus-
sen 10-12 u. of 4-6 uur.
WINKEL te huur 165 m2.
Rijksweg Centrum, Geleen.
Tel. 04490-43681.
Te huur per 1-2-90, BE-
DRIJFSRUIMTE 200 m2,
rjuurpr. ’6OO,- p.mnd. Ech-
terbaan 1, Schinveld. Tel. na
17.00 uur 045-259248.

Nette WONING te h. aan de
Marisstr. te Geleen, ’875,-
-per mnd. Inl. 04490-48180.
Te h. bovenverd. woonk./
slpkmr./keuk./dc. ’ 450,- en

’ 50,- electr. met w. Tel. za.
11-12u. 045-317821.

Te huur: ECHT centrum,
Graaf 23, voorheen: Kleura-
do, 90 m 2winkelruimte in
centrum bij Markt. Prima ge-
leg. nabij centr. Gescru voor
alle zakel. doeleinden.

’ 1.400,- p/mnd. Tel.
04490-42550.
Gemeub. APPARTEMENT,
zitk., 1 slpk., mooie keuk.,
douche, toilet, berging
’l.OOO,- p.m. all.-in. Af.
1-1-'9O. Ook voor kortere
tijd in Geleen. 04490-51174.
Te huur in Centrum Heerlen
ETAGE. Tel. 045-711617.
Te huur luxe APPARTE-
MENT te Hoensbroek,
Hoofdstr. 60. huurpr.

! ’ 1.000,- p.m. all-in. borg
’1.000,-. Tel. 045-229072.
Te h. per 1-2-90 centr.
Heerlen mooie afz. BOYEN-
WONING met beneden
gang, toilet, kelder, mooie
gar. 1e en 2e verd.: elk 2 ka-
mers, achter balkon. Alles
met cv. Huur ’6lO,- excl.. Br.o.nr. B-3153, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur FRITURE met bo-
yenwon. met verplichte
overname. Afspr. op tel.nr.
045-273808 tot 15.00 uur. -Onroerend goed te koop aangeboden

Wegens onze actieve verkoop
zoeken wij woningen ter bemidde-

ling in de gehele oostelijke
mijnstreek!

W_Makelaardij o g., Taxaties, __B__lHypotheek — Adviescentrum

ciciuina eïnsi^er^"128 nvm
"^" Te1..(045)71 SS66 MAKELAAR

Actief
Betrouwbaar
Deskundig!

ammaam.
Makelaardij 0.g.. Taxaties __._■__Hypotheek — Adviescentrum

■_■%_■ Ruys de Beerenbroucklaan 28 KIV/K»ClClU TlCl 6411 GB Heerlen NVM■ ■■ ■"»■» Tei (045) 71 55 66 MAKELAAR

Uniek aanbod
Heden open huis v. 14 tot 16 u.

Heerlen, Meezenbroek
Gebr. de Wittstraat 1

Hoekwoning met tuin, berging met kantelpoort, mog. voor
gar. Woonk. 38 m2. Aparte luxe keuken met compl. install.

Bijkeuken, 3 slpk., badk. met o.a. ligb., zolder.
Part. aan voor- en achterzijde voorzien van zonwering.

Prijs ’ 99.000,-k.k. (4259).
INL. STTIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045-712255.
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VODLPM-VAN DE PAS fcW^V~_T MAKELAAR/TAXATEUR O.G. ~~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367 SK Voerendaal " Te1.045-750600/750610

U wilt een huis kopen?
U wilt Uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onr. goed

maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen - finan-
cieringen - hypotheken.

: Schelsberg 132, Heerlen.
£ Tel. 045-721866.

Snel en goed uw
huis verkopen?

Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

: Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!

" Geen Kosten.
Hypotheek
Centrale

.Voor ambtenaren en hogere
-beroepen. Rente va. 7,5%.
Jipaarhyp. va. 8,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
ar

Te koop halfvr. woonhuis te
MARGRATEN, gar., berging
'4 slpks., douche, gr. woonk.,
"Open keuken, open haard,
Jtelder en tuin. Vrij te aanv.
■Tel. 04458-1352 na 18.00 u.
'MEERS, Grotestr. 45, vrijst.
ftiim boerenwoonh. op 2000
jn2 weiland, vrije achterom,
ruime woonk. met dichte
«euk., 3 slpks., zolder (vaste
pap). kelder, cv.
4 149.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.

Limbricht
Scheiffart van Merodestr. 2.

Te k. halfvr. woonh. met
garage en flinke tuin,

met veel privacy. Bouwj.
1968. Perceel: 592 m2. Ind.

hal, toilet, z-vormige
woonkamer (45 m2, parket,
dubbel glas), keuken met
inb. appar. 1 verd.: 3 slpk.,

douche met 2detoilet, vaste
trap naar 2e verd.: 1 slpk.,

zolder en cv. ruimte. Vr.pr.

’ 189.000,-k.k. Bezoek
uitsl. na tel. afspraak

04490-17746.
Te koop te

Kerkrade-C.
Gel. hoek Einderstr./

Engerweg luxe flat-app.
L-vorm. woonk., open keu-
ken, 1 slpk. Incl. nw. vloer-
bekleding en lamellen, cv.
luxe badk. balkon en kelder.

Pr. ’ 97.500,- k.k.
Tev. geschikt als kantoor-
ruimte Tel. 045-456800

John Syben O.G. ■
VERHUIZEN??? Doe-het- I
zelf. Te huur bestel- en I
vrachtwagen (hydr. laadlift). _
Ook ruime keuze in perso- I
nenauto's; 9 pers. busjes en ■
campers. Bastiaans Auto- ■
Rent Heerlen, Spoorsingel I
50. Tel. 045-724141. .
VOERENDAAL, Op de Beek Jsfeervol boerenhuis met 3 |
slpkmrs., mooie badkmr., ■
geen tuin, kleine plaats aan ■
voorkant. Vraagprijs I

’ 89.000,- k.k. Wyman & .
Partners Vastgoed. Tel.: I
045-728671.

NIEUWENHAGEN Bruns-
summerw. 78 halfvr. woon-
huis met tuin en garage (3
slpks. veranda, eiken aanb.
keuken) vr.pr. ’155.000,-
-k.k. Bopa OG 045-324133.
NYSWILLER riant landhuis
(4 gr. slpk. 2 badk. gr.
woonk.) met garage en tuin.
perc. 1173 m2, vr.pr.
’429.000,- k.k. Bopa o.g.
045-324133.
Vrijst. woonh. te ONDER-
BANKEN, gr. tuin, garage,
zolder, kelder, 4 slpkmrs.,
ruime hal, nwe. daken. Br.o.
nr. 8315 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
LANDGRAAF: Gr. vrijst.
bungalow in Kakertersbos
m. praktijkruimte. Totl. in-
houd ca. 1100 M3gel. op
fraai bosperceel 1600 M2
Event. eenv. verbouwing tot
2 bungalows. Prijs in overl.
Br.o.nr. B-3160, LD, post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
MERKELBEEK Julianastr.
40. Halfvrijst. woonh. met
garage, grote tuin (600m2),
3 slpks., zolder (vaste trap),
35 m2woonk. met parket,
dichte aanbouwk., badk.,
ligbad en 2e toilet,

’ 169.000,-k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
AMSTENRADE/Nieuwstr.
18, Halfvrijst. woonh. met
vrije achterom, zolder (vaste
tr.) kelder, 3 slpk., cv.
’87.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550 Jos Storms o.g.
Geleen. "AMSTENRADE, St. Gertru-
disstr. 6. Perf. onderh. half-
vrijst. woonh. met garage,
grote tuin (35 diep), woonk.
36 m 2tegelvl., dichte eet-
keuken 3 bij 4, overd. terras
met tegelvl., 3 slpk., ruime
zolder, badk. ligbad 2e toilet.
Keurig onderh. pand.
’179.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
SITTARD, P. Breughelstr.
30. Heden open huis tussen
13 en 16 uur: Perf. onderh.
halfvrijst. woonh. met gara-
ge, tuin, 3 slpks., zolder
(vaste tr.) met 4e slpk., luxe
badk., woonk. 40 m2tegelvl.
met open haard, dichte aan-
bouwk. met voll. inbouwapp.
aparte waskeuken. Alles
hardh. kozijnen, dubb. gl. en
rolluiken. U weet binnen niet
wat u ziet. Kom vrijbi. kijken
vandaag, ’169.500,- k.k.
Tel. 04490-42550. Jos
Storms O.G. Geleen.

HEERLEN - Grasbroek,
Semmelweisstr. 4. Keurig
onderh. woonh. met tuin (op
zuiden) vrije achterom, 3
slpk., cv, nwe. badk., nwe.
daken, woonk. met parket.
In perf. st. van onderhoud.
’89.500,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms O.G.
Geleen.
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.
Te k. huis te SCHAES-
BERG, 2 ond. 1 kap met
veel extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317091.
EYGELSHOVEN Vasstraat
14 tussenwoning (3 slpks.
gr. veranda) met tuin en ber-
ging, vr.pr. ’ 102.000,- k.k.
Bopa o.g. 045-324133.
SCHAESBERG, Ruiterstr.
25. Ruime woning met tuin-
tje, cv., ruime woonk., 5
slpks., zolder (vaste tr.), kel-
der, ’79.000,- k.k. Tel.
04490-42550. Jos Storms
O.G. Geleen.
Te koop ruime DRIVE-INN
woning, centrum Heerlen.
Tel. 045-723518.
HERENHUIS Heerlen-C. z.
goede ligging, parkeermog.
ook z. geschikt als zaken-
kantoor-praktijkpand. Inl.:
04490-43535. 'Bedrijfsruimte
Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
BRANDHOUT te koop. Tel.
04450-1550.
HEERLEN, te huur Sittar-
derwg/Grasbroekerwg ca.
300 m2ingericht kantoor/of
tekenruimte. 04490-43275.
Met spoed TE HUUR ge-
vraagd betegelde bedrijfs-
ruimte c.g. loods ca. 50 tot
100 m2. Inl. 045-228904 na
18.00 uur
Te k. CAFETARIA, 30 zit-
plaatsen en inventaris te
Kerkrade. Tel. 045-414134.
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

SCHIN OPGEUL ’ 200.000,-k.k.
Schoonbronstraat. Vrijstaande (semi-)bungalow met cv.,
gemakkelijk te onderhouden tuin en inpandige garage.
Souterrain: ruime garage, hobby, voorraadkamer, 2 gas-
tenkamers. Begane grond: grootentree, woonkamer, keu-
ken, douche, toilet, 3 slaapkamers.
KLIMMEN-RANSDAAL ’ 250.000-k.k.
Vrijstaand landhuis met cv., garage en tuin (± 1200 m 2).
Ruime entree met garderobe en toilet, woonkamer (± 37
m 2), moderne aanbouwkeuken, bijkeuken, kelder, badka-
mer, 2 grote slaapkamers (mogelijkheid tot 3).
BRUNSSUM ’ 285.000,-k.k.
Doorvaartstraat. Fraai, vrijstaand herenhuis met cv., ga-
rage en tuin. Bouwjaar 1930. Blijvend vrij uitzicht op park.
Indeling: entree, woonkamer (± 65 m 2) met open haard,
grote eetkeuken, bijkeuken, kelders, 4 slaapkamers, bad-
kamer met douche, toilet, 2 wastafels en sauna, grotezol-
der.

WIJ ZOEKEN
voor serieuze gegadigden woningen in diverse prijzen

Wij bespreken
GEHEEL VRIJBLIJVEND EN KOSTELOOS

met eigenaren, die thans of op
langere termijn hun pand willen laten verkopen

de prijs- en verkoopmogelijkheden. TROOST
■fel ONROEREND GOED
MW HEERLEN- s 045-717976

Voor de
goedkoopste
hypotheek

stapt u toch meteen naar de
beste hypotheekbemiddelaar.

WIJ bladen ut

" aantoonbaarlagere rentepercentages
van allehypotheekvormen;

■ volledig onafhankelijk advies;

" bemiddeling voor vrijwel alle
hypotheekverstrekkers welke u wenst;

■ onze bijna 30-jarige ervaring, een waarborg
voor onze deskundigheid en betrouwbaarheid.

Waar u ook koopt, het is zeer de moeite waard
onze kosteloze aanbiedingen te vragen.

Alle werkdagen tot 21.00 uur geopend; zaterdag tot
■18.00 uur. Zeer praktisch, dat kost u geen extra
vrije dag en u haalt meteen alle aanbiedingenop

één adres, hat baata adraa.
Dus, stap eens binnen of stuur de bon in.

'stienstra
Kruisstraat 56,6411 BW Heerlen, tol. 045-712255*

Wyckarbrugstraat 50,6221 ED Maastricht, tol. 043-252933*

r -g€"--BON-j
Ik ontvang gaarne

vrijblijvend* Informatie over hypotheken.

' Naam: '■ Adres: I

I Postcode/woonplaats: I

" Telefoon: ■

Ik ben wel/niet in bezit van eigen huis.
In ongefrankeerde enveloppezenden aan Stienstra,

Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen_______________________________

Limburgs
ÜÜTODS■!___»' ■ 1

Pktóe,V_n Huis Uit Akticf
BRUNSSUM: Hoekwoning met garage, gas-cv. en tuin. Goed on-
derhouden. Ind. 0.a.: woonkamer, ged. open keuken, 3 slaapka-
mers, badkamer met o.a. ligbad, v.w. en toilet. Zolder bereikbaar
via vliezotrap. Tuinberging. Koopprijs ’ 115.000-k.k.

BRUNSSUM - Grenzend aan
het winkelcentrum: Hoekap-
partement met gas-cv., ber-__hs m 9'n9 en oalkon. Li't- lnd' oa-:~ "~*J5 ~'" fc '"_ woonkamer ca. 40 m 2,keuken,

ISa&l'TO'^'% twee slaapkamers, badkamer.
7f "" 'ïfrj» Vraagprijs ’ 125.000- k.k.

*S#7 ~ _fi__M___| BRUNSSUM: Luxe hall-
j^ ■ vrijstaand woonhuis metïlfg ~i^mmm

m* _r"_ dubbele garage en mooiemjk ■'■ _M_NBl ,vin DlJbbele beglazing.U Gehele pand is onderkel-jj derd. Ind. 0.a.: royale en-
■ tree, toilet, ruime woonka-■ mer met open haard, luxei*"'mmmmm: H keuken, bijkeuken. 1e

verd.: drie slaapkamers,douche, toilet. 2e verd.: Overloop met kastenwand. Vierde
slaapkamer, ruime kleedkamer, badkamer met o.a. ligbad,
aparte toiletruimte. Uitstekende staat van onderhoud. Vraag-
prijs ’ 275.000- k.k. Een pand dat u beslist van binnen
moet zien.

>yß' blijvend goed gelegen woon-
8k...... . huis met gas-cv., berging enfM K_,..T tuin. Goed onderhouden. Ged.~sfl WE* Bl- dubbele beglazing en ged. rol-

Ëf-——-Jj __Pf luiken. Ind. 0.a.: woonkamer,
|| —„Ij ' keuken, open verbinding met

y___i___ BP 9oefl ui, 9evoerde tuinkamer,
Hm bijkeuken, berging, 3 slaapka-

mers, badkamer en zolder.
Vraagprijs ’ 119.000-k.k.

EYGELSHOVEN: Goed on-
derhouden en prima uitge-

sè__"'-'■ 0.a.: bet. hal, ruime woonka-

k.k.

' EYGELSHOVEN: GeschakeldBBf _j woonhuis met gas-cv., garage
en tuin. Ind. o.a. begane grond:—LJjS at.-->sK hal, woonkamer, keuken. IeB^B verd.: 3 slaapkamers, badka-
mer, bergruimte. Prijs
109.000-k.k.

EYGELSHOVEN: Karakteris-
f\ tiek halfvrijstaand woonhuis

met gas-cv. en grote tuin. Ind.
0.a.: twee kelders, woonkamer

■Sp met parketvloer, keuken, 3
.^ü, slaapkamers (allen met vaste

'^^JmatiÊÊÊÈÊ wastafel), doucheruimte. VasteI .trap naar zolder. Vierde kamer,
zolder. Prijs ’ 109.000,-k.k.

HEERLEN: Aan de buitenrand,
J(BB_________. goed bereikbaar gelegen half-
Ab mm vrijstaand woonhuis met gas-

■^"■.^^SWB cv" 9ara9e en ex,ra ruimte
ÉLjAM (ca. 58 m 2) Bijzonder geschikt

■k' '--J _i i ais magazijn/opslagruimte.
■Ë mmm^

Ind. 0.a.: betegelde hal, ruime
I, nWßfc ** woonkamer (ca. 36 m 2), bete-

gelde eetkeuken met moderne
witte installatie met luxe appa-
ratuur, betegelde bijkeuken,

vier slaapkamers, betegelde badkamer, ruime zolder via vaste
trap. Eigen oprit. Aanvaarding n.o.t.k. Koopprijs ’ 195.000-k.k.

ÊBP«__fattt... j, gelijk vooroorlogs woonhuis
met gas-cv.. berging en tuin.

JU 'oopafstand van het centrum.H^_^^ I I Ind. o.a: twee provisiekelders,
■■■im woonkamer, keuken, bijkeuken

I met doucheruimte. 1e verd.:
Bn|B|j vier slaapkamers. 2e verd.:

| twee slaapkamers, zolderruim-

* _*__ HEERLEN-NOORD: Rustig
/| gelegen halfvrijstaand woon-

"" l huis met gas-cv., grote garage
en tuin. Ind. 0.a.: L-vormige

i jfc.,,. ■_&»'afe. f I woonkamer met open haard,
fe. flT*; keuken, 3 royale slaapkamers,
&m _____ badkamer, vaste trap naar zol-
fmmm\ K_^g der gro(e hobbyruimte (moge-

I lijkheid 4e slaapkamer). Muren
83888888 I en dak zijn geïsoleerd. Vraag-
prijs ’ 169.000- k.k.
HEERLEN-Heerlerheide: (nabij winkelcentrum), Halfvrijstaand
woonhuis met mogelijkheid voor garage, met berging en tuin. Ge-
deeltelijk voorzien van dubbele beglazing en rolluiken. Ind. 0.a.:
woonkamer, eetkeuken met een goed uitgevoerde keukeninstalla-
tie met apparatuur, bijkeuken, vier slaapkamers, badkamer, zolder.
Prijs ’ 119.500-k.k.
HEERLEN-Heerlerheide: Type vrijstaand woonhuis met gas-cv.,
dubbele garage en tuin. Voor diverse doeleinden geschikt. Ind.
0.a.: provisiekelder, woonkamer, keuken met een complete keu-
keninstallatie met apparatuur, serre, berging, 4 slaapkamers, dou-
cheruimte, zolder (vaste trap). Vraagprijs ’ 139.000- k.k

HEERLEN-Schimmelpenninckstraat: 12 Premie-A-wonin-
gen. Nog slechts enkele van de 12 premie-A-woningen te
koop. Ruime halfvrijstaande woningen met gas-cv., berging
(mogelijkheid uit te bouwen tot garage) en tuin. Ind. 0.a.: L-vor-
mige woonkamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer en
zolder. De premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van
toepassing. Netto-maandlast ca. ’ 590,-.

A_^ Jj HEERLEN-Heksenberg: Rui-
gt_B_HgßMffl me wOhing met gas-cv., ber-

ft_________fl _____ 9'n9 en tu'n' 'nd °a' diverse
|9p ___^T_j ____ kelders, woonkamer, eetkeu-

ken, vier slaapkamers, badka-
HBBj mer, zolder (vaste trap). Vraag-

prijs ’ 98,000-k.k.

__B___n^_r^_l

HOENSBROEK: Halfvrijstaand woonhuis met cv., ruime garage
en mooie tuin. Rustig en goed gelegen, nabij NS-station. Uitste-
kend onderhouden. Ged. geïsoleerd. Ind. 0.a.: ruime L-vormige
woonkamer(ca. 49m 2), ged. parketvloer, keuken met een goed uit-
gevoerde keukeninstallatie met apparatuur. Drie slaapkamers,
badkamer, zolder. Prijs ’ 159.000-k.k.

HOENSBROEK: Goed onderhouden tussenwoning met gas-cv.,
berging en zeer grote achtertuin. Bouwjaar 1977. Ind. o.a: bet. hal,.
woonkamer met tegelvloer, keuken, 3 ruime slaapkamers, bet.
badkamer, zolder. Een huis dat u van binnen moet zien! Prijs

’ 110.000-k.k.

KERKRADE: Ruim halfvrijstaand woonhuis met gas-cv.,B
rage met zolderruimte, mooie tuin op 't zuiden gelegen en BJveel privacy. Geïsoleerd. Bouwjaar 1981. Ind.: souterrainBJheel onderkelderd. Begane grond: woonkamer met °"J
haard, compleet ingerichte keuken. 1everd.: drie ruime sI3?Hkamers, badkamer met o.a. ligbad en douche. 2e verd.: V_Htrap, hobbyruimte (mogelijkheid 4e slaapkamer). VraagPßJ

’ 229.000- k.k. ■
KERKRADE-Chevremont: Halfvrijstaand woonhuis met 9*i^Ben tuin. Ind. 0.a.: 2 kelders, woonkamer, keuken, 3 slaapkaßJ
badkamer, vaste trap naar zolder, 2 slaapkamers. Ged vooBJvan dubb. beglazing en rolluiken. Prijs ’ 125.000- k.k. |^^^|
KERKRADE-Locht: Vrijstaand woonhuis met gas-cv., garajjß
tuin. Ind. 0.a.: woonkamer, gedeeltelijk open keuken met int*BJkeuken, bijkeuken, drie slaapkamers, badkamer met 2e toilelß
te trap naar beplankte en beschoten zolderruimte. GedeeJßJdubbele beglazing. Goed onderhouden. Vraagprijs ’ 179n8|■NIEUWENHAGEN: Rustig en blijvend goed halfvrijstaand <BJhuis met gas-cv., grote garage-berging en tuin. Op loopa'sßJ
van een groot recreatie-wandelgebied. Nabij winkelcentrurïB
de Kamp". Ind. 0.a.: woonkamer (parketvloer), keuken, 3 sla?B
mers, badkamer, vaste trap naar ruime zolder met groot dal<*B
(geschikt als hobbyruimte - 4e slaapkamer). VraaiWj

’ 159.000- k.k. B^H
NIEUWENHAGEN: Goed gerenoveerd ruim tussenwoonhuisß
gas-cv., bergingen, eenvoudige garage en tuin. Ind. 0.a.:
ders, betegelde gang, woonkamer, eetkamer, betegelde ee*M
ken, betegelde badkamer. 1everd.: overloop en 3 ruime sla*M
mers. 2e verd.: vaste trap, 2 zolderkamers, zolderberging Paß
geheel voorzien van dubbele beglazing. Aanvaarding n°BJVraagprijs ’ 124.000-k :k. B^B

NIEUWENHAGEN-HOEFVELD - BOUWTERREINEN:
de buitenrand van het Hoefveld. Landelijk gelegen met PracJ^Mge vergezichten. Drie bouwkavels ca. 1000 m 2-1470 m 2. P<BJzen vanaf ’ 136.275-inclusief BTW.

NIEUWENHAGEN: Zeer ruim een goed uitgevoerd (kunststoßJ
.zijnen) hoekwoonhuis met gas-cv. (vernieuwd), aanbouw, 9a'B
berging en tuin met privacy. Indeling: betegelde provisiekeß
royale woonkamer met aparte hobbyhoek, keuken met aantsß
keuken inclusief apparatuur. Drie slaapkamers, betegelde WBJmer (vernieuwd). Vliering. Vraagprijs ’ 129.000-k.k. H
SCHAESBERG-Centrum: Ruime hoekwoning met grote mp*B
ge garage, klein terras - geen tuin. Goed onderhouden. Ind :BJhet pand is geheel onderkelderd. Part.: woonkamer, keuken BJverd.: 3 slaapkamers, badkamer. 2e verd.: 2 zolderkamers, BJder. Vraagprijs ’ 110.000- k.k.
SCHAESBERG-Eikske: Rustig en blijvend goed gelegen hal*B
staand woonhuis met gas-cv., grote garage en mooie tuin(°BJ
zuiden gelegen). Dubbele beglazing. Ind. 0.a.: provisiekelder.B
me L-vormige woonkamer (ca. 40 m 2) met plavuizenvloer,
met complete keukeninstall. met apparatuur, vier slaapkarnßJ
goed uitgevoerde badkamer, zolder (vaste trap). Prijs ’ y&lv>^mm\

tm " SCHAESBERG: Goed QPJ. i. )ÉÉ| houd. geschakeld woofl'B■ (bouwjaar 1986) met ga'aßJ■ gas-cv. en tuin. Ind. "jBJ■ woonkamer, open keuken, <BJB^^B slaapkamers, badkamer. BJ____J_______| _■ verd.: vaste zo'_Bß_I goed geïsoleerd. VraagPßJ■ ’ 129.000-k.k. OverdraapßßJIre rijkspremie 5x’ 5O0tBJI Netto-maandlast ca. ’ 61lBJmmmmmmmmmmmmmmmmmmm per maancj. ■
SCHAESBERG: Aantrekkejß

'?■ gelegen en goed uitgevc*!
ruime halfvrijstaand wo H

1"~-v^maHmammm me' 9as'c ven 9 rote 9a,a_B/ dubb. begl. Ind. 0.a.: beteg»~B
* ' B hal, ruime woonkamer metPBJran -m\ J ketvloer. betegelde eetKeuk*M

3 grote slaapkamers, ba^mer, bergzolder (HR-cv-ka'*^B
■*■ Vraagprijs ’ 159.000-k.k I

ÜBACH OVER WORMS: Oud woonhuis met gas-cv. en veel
(pand moet opgeknapt worden). Ind.: woonkamer, keuken, 'J^Bging, 3'slaapkamers, zolder via vaste trap (pand voorzien van n»^Bwe pannen en dakbeschot). Vraagprijs ’ 79.000- k.k.

F-" TE HUUR I
HEERLEN-Centrum (Pancratiuskerk) -te huur: TypeB (fl* ■
1 appartement). Grote woonkamer, keuken, twee slaap*B'
mers. badkamer, patio, lift. Bruto-opp ca. 115 m 2.Huurprf ■
’ 1375- per maand inclusief servicekosten. Reservering of I
bijgelegen parkeerplaats mogelijk. _BJ

WINKEL- BEDRIJFSPANDEN I
MET WOONRUIMTEN I

BRUNSSUM-Centrum-Julianastraat: TE HUUR: Winkel: opPe'B
vlakte ca. 69 m 2. Huurprijs ’ 875- per maand excl. BTW.
BRUNSSUM-Centrum: Winkelpand met boyenwoning en 9a*B
cv.. Ind. 0.a.: provisiekelder, winkel ca. 37 m 2,kantoorruimte jH
10 m 2,toilet, berging. Boyenwoning: woonkamer, eetkeuken. I
slaapkamers, badkamer. Vraagprijs f 145.000,-k.k. H
BRUNSSUM: TE HUUR: Winkelcentrum-voetgangersgebi^jH
Winkelruimte met magazijn en kantoor. Totale oppen/lakte ca-1 p^B
m 2. Extra magazijnruimte in het souterrain, ca. 78 m 2. Goed onde ■
houden. Huurprijs ’ 36.000- per jaar H
EYGELSHOVEN: Vrijstaand winkelpand met woonruimte, 9aS.M
,cv., garageen tuin. Ind. 0.a.: kelder, winkel ca. 140m 2, keuken, *H
keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer, zolder (vas'BM
trap). Vraagprijs ’ 139.000- k.k. H
EYGELSHOVEN (Veldhofstraat): Winkelpand met bovenwonir^M
Ind. 0.a.: kelder, winkelruimte (totaal ca. 35 m 2), keuken, kamer- ]*■
verd.: woonkamer,keuken, douche. 2e verd.: 2 mansardekamerS ■
Aanvaarding na 1-1-1990. Vraagprijs ’ 79.000- k.k. ■

HEERLEN-Grasbroekerveld: Groot winkelpand met boven- I
woning en een dagwinkel. Winkel: sout.: magazijnruimte ca- ■
102 m 2, winkel ca. 200 m 2,magazijnruimte ca. 30 m 2.Gadwirl' I
kei ca. 35 m 2(is verhuurd voor ’ 6000- per jaar). Boven*0" ■
ning: woonkamer, keuken, vier slaapkamers, badkamer, dak. I
terras. Vraagprijs ’ 225.000- k.k.

HOENSBROEK: Winkel/woonhuis met gas-cv. en mogelijkheid
,voor inpandige garage. Ind. 0.a.: kelder, winkel (ca. 35 m 2), we"*'
ruimte (ca. 60 m 2). 1e verd.: vijf kamers, keuken, douche en toüe'-
-2e verd.: vier kamers, keuken, douche. 3e verd.: zolder. Aanvaa''
ding direct. Prijs in verhuurde staat ’ 129.000-k.k.

'KERKRADE-Chevremont: Bedrijfsruimte (ca. 305 m 2) Voor ve»
doeleinden geschikt. Prijs ’ 75.000- k.k.

KERKRADE-bedrijfs-Zkantoorruimte met boyenwoning: Gej?_
gen nabij grensovergang Holz. Totale bedrijfsoppervlakte ca 69^
m 2.Voor vele doeleinden geschikt. Koopprijs ’ 169.000- k.k. '. r-1SCHAESBERG: Vrij

staand woonhuis met
aparte kantoorruimte, ge-

kamers, compleet inge-
richte badkamer, zolder, kelder. Kantoor: totaal ca 80 m 2met
uitbreidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte ruim
1400 m 2.Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’ 395.000- k.k. [

SCHAESBERG: Op goed punt in het winkelcentrum (Streep9
straat) gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en gas-cv., ruim 8
kelders. Winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en opsWT
ruimten. 1e verd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapKfj
mer, vaste trap naar zolder met twee mansardekamers, goe^
staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. VraagPnJs

’ 132.000,-k.k.
ÜBACH OVER WORMS: Praktijk-/kantoorruimte ca. 80 m 2. Goed
gelegen. Huurprijs ’ 900- per maand (exclusief BTW).

Taxaties,
makelaardij 0.g.,

hypotheek- adviescentrale I
Ook 't zaterdags I

geopend van I
9.00 tot 17 00 uur HH_H
Heerlenseweg 22, I

6371 HS. Postbus 31193. I SKSI _____
6370 AD Landgraaf. ll!_f.Y__?W

Pkkée maketaartJij bv
|h________BBBBBBBBBBBBBBBBI^V



H ___■____ IbV I B^BB BBB_/<ilPl Makelaardij onroerend goed - Hypotheken- Verzekeringen BI II II II 1111VAN OUD... \xgm*ggr* NAAR NIEUW.
H H|BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBVBHHBBBBBBBBfIffB^ff^HB_MIff^_MBffiSVHIBffVV __■__■ "JSËiïWSNtËÊËÊ-WLËN^

I Het woonplan Elserveld is gelegen aan de noordzijde van Elsloo "*^_______________ .nH^Bifl «&^9 I
I --■"~^tr*\'tfSN \ J___s_*_____F' '4 BbW ____k BBB_ P^Vi —flSnfv^_L .-_t&_Bi ___r-_____l
I' 11" ,___ MtfBBBB_BB_ %_■____! Rb Amf fBSBMH_Nw ,j'i JL . ■liii , M'jBMéwBbbBWWbBBBBB

888 "~V\. f_ ___ 1___"____________ _j___ff "^ _____________r B_f __________ _______ JÊ__

1 -.^ A '"___■ RR|l__!__ ______É_______W|V__L______*> /_' _fiKLÉ_f m^rWS^SEmmWaW9Ê^ÊÊmm\\ Éb______P*^ __________________________ _________________________ ■■>_>■ '|11P I __U I I

H Bff uitgevoerd hardhout ______________________HP r _____________Hbbbbbb*f ______________BHbbbblbV^'I functionele indeling: _ r&uw}s9latie
.^^^^^^^ _^^_^__. » ■ __!^^^^^^^^|■ hebben de bungalows een üving met , g"g"®ö

_____b^bbbbbbbbbbbT ________________________r _______________________bbbF I r_--_ __ __—_* wi_^Mffr-#riVTI"\TXTri I|?^^aS_3_^e£_^ "^^.^^.(tnwoonlcarneren.euKen)
__________ ________ _________

I[fittATIS TOEZEND_N-J)J |
ff^eXan^K Pr,)s/163.705,v.o._(exCeon ri) _S_i)dlaaevan KjKjjW
I slaapkamers geprojekteerd resp ca 10 sm2en 9 m 2. {_;„ 'T „„„ , _M___B__B____________B_____B___^^
I Alle bungalows ziin voorzien vaneen carport perceelsopp 280 m 2

I EYGELSHOVEN, «_»J HEEIMN,^ _Z .990 dient zich aan. en Stienstra maakt net als NIEUWENHAGEN,
I_. _. Nk. uen iedereen, verwachtingsvolle prognoses ***J_i ïi~-__ci^,-!gHH **tJ^*~*~~T*~. -BI __________aßßf__s --J e" goede voornemens. flfl I_fpjl_ri|lT EYGELSHOVEN, H|II „pMWIfO p N^Srrx'NB Stienstra bruist van energie en heeft nogal wat «- rn "■' 23J_wT__-M t Waubqcheiveld 1
I Samü&Sfê e"van_,de ee,r. ste.staPPen naar een succesvol -% I 5

■ wordt gebouwd in het villapark fiK1! pté***9* 1990 is de realisatie van een nieuw beeldmerk, » I^l 72*00, von; ■
■ Waubacherveld 'T' waan/an n hier aKiact iptc Irunt ?ipn Modem wonen in Landgraaf? lIPPIJT F N■ PerceelSOPPervlakte Ca. 550 m 2. Het bungalowpark Corisbergwordt uitgebreid met WddlVall U lIIGI alVd.l IGI9 l\Ulll CIOII. Dat kanl Aan de Dorpstiaat inNieuwen_agen zijn l______tl_A-AljI J^^alszeerroraanngedeeld: _^_£^-DS^ÏÏSÏÏ^WbSS0P

-_~ __. l!SS__raosre-_SWOnin9en ügUSterStiaat II i^^nr^^^^l^^r caumerbeek. Direktie en medewerkers van Stienstra hopen Indalino: Royale _ouwkave_ met op^iawes vanat I
■ terrasschuilpui Gescheiden keuken ca 9.5m 2. Functionele Indeling: ■ ■ .«"—_/-_ r\ __J _____._. ijovaïewoonknmpr rn \Sm2fnH nnpn tpukon 460 m 2aeschikt VOOr VTlje seCtorDOUW.■ lnrxindlgrireik_arßgarage/_ergingca.2lrn2. L-vormige woonkamlrca. 37 m2Gescheiden keuken VBII harte, dat 1990 VOOr U QQÏ\ Z6Cr QOed \d.d.X SISpbSS-Sni^o^-^S^m». Prijzenvanat ’ 56.000,-«an. I■??V?^epln?,her2te^ 4 ?laPpIS_eJlnlfso

Via dekeuken is de inpandige berging bereikbaar ' #-v il s " si badkamer met mogeli)kheid voor2e toüel Er is een — —_ _ __—_-ÜB■ 13m2. 12m2. T m2en 9m2 alsmede een liute Inpandige garage De verdieping telt 3 slaapkamers 73 WOrflPn Ol_t Olk Oebied' keuze uit 2 hoekwoningen en 2 tussengelegen \TT_?TTTATÜI_I_J A l_sK N I■ badxamer met Ugbad. vaste wastalel en2etoilet resp ca 13 m2. 10 m2en 9m2 alsmede een zeer luxe _OI WUIUCII. \J|J CIIV yCUICU. woningen Alle huizen zijn voorzien vaneen ï\| IKIIW tlIMllAVSlLllliI Via 2 slaapkamers zijn 2 bergingen bereikbaar badkamer met ligbad, douche en 2e loilet Via hel tuinberging 11UJW " H*»*»"»'" 1
Ml Via vliezotrap naarzolder portaal is een hobbyruimte bereikbaar geschikt C^VirrncOTWPide I■ «m, ....... voor een 4e slaapkamer ol hobbyruimte De zolder . Prijs/135.996.-v.o.n. excL oen max. rijksbijdrage ac_KHlsWlw.____ . —- -——I ftijs ’ 364.980.- Ton. is bereikbaar via eenvliezotrap TT»/TT)DTi^UT H ad ’4l 000- welke direct verminderd kan worden p_rr-p\pn vanat 700 m 2tot 2350 m2aan de ■■ Inlormeernaardeanderelocatieswaardezevilla Prijzen van / 226.490.-v.0.n.,0./ 239.990,-vo_ IjIMDJaU-l 1, ZuidOOSt op^iypoth^a^WonenlsalmogeUJkvoor d%an devmc^jk HoelveldVOOr diverse ■
I gebouwd zal worden _ typen vrije sectorbouwI . . . — f© laatste 3 sfeervollebungalows met gerieflijke indeling, nabij de Provinciale Weg. prijzen vanat ’ 86.268,-von. ■
I HEERLEN, Heerlerheide Centrum mmmmWmWmUmuWm¥¥¥f¥¥mmmmmm\\ SUSTEREN■ Modern wonen in Heerlerheide vanaf JY" iixZ lt -v«te.--^|-- - \sP**' '"'liiiißg [#_| ii "4 _B t \%\(C_| M'drielveld ' -I
I 'S-- '■' -*-">!■ i —;Lm"^yj'^',"^ ,j II * !_____; _I-.,__^Jt___s___ ;««*;- -~mmm^m\\^mm*mmmmm\Wm\Wmmm^^ W T_l^^ "" _vUClQ.©lVeita. aJ ..- j

___
IH^-

I .J' jTfcAFF^_iii(i;i^'l ;i B"1(HP? Pj____! <sS> _t«2_S*__F mL __Rl_P*4 Komiortabel wonen in een bungalow ___ . /TiTODl^ifQH I

I i _""' ... iw<_.i_«ini_ I nAiifinl mtBmm^JL\ __--^^o_______B______l wordengekompleteerd door een toilet, ruime bad- \fllU" U K _SlT_*_ A I ■I hhetbebouw_,gsplan''Heerlerheide Centrum te Optimale isolaüe. m \JB,Qyi&l\mß^ RvN_-_^_l ___*BBBBr^"^BM kamer en eeninpandige berging (die ookvia de V W__lUm\ïimJ*mlEUUi
I «eerion worden 22 eengezinswoningen gebouwd " bp^JwiMlatie | _»''''PBBB_*^^^^^^i voortuin bereikbaar is) Percelen van 270 m'2 rj A \ |
| merendeel kan tot garage uitgebreid worden). * r^bbe?'_ealazina iCi/ fc_______. >-'>^T**^ ■ BBfltv De verkoopprijs bedraagt/155.531,-v.o.n (excl. '. h ldvoor vrijstaande

| " Woor_amer ca 32 m2mcl open keuken 240 m2Markante punten: beglazing Alle bungalows zijn voorzien van een ÏÏnm2I " Tpv de zithoek wordt een royale glaspui _4,,,__r,n ... , ~,«_i .... Living (mcl ged open keuken) ca 51 m:. aparte carport ___»TT=ïTïTïï7>^__l \ ZZ,r " \„.„_4 1 09 inn-vo nI aereahseerd alt^J. lH^ir \7r?r^^ ffaf^~Jn^ tergmg. 3 royale s_taapkamers lxi<_camer met lig- Prijzen van/198.000.-vo.n. tot/204.525.-v.o.n |P!Plf^lPBr#4iir_iflRHHHBBfI Prijzen vanat ’ 92.500, V.o.n. ■
I " 3slaapkamers respectievelijk ca 13m-. 10 m-. 8m- (excl. een max. njlubijdrage ad ’4 1.vvo,- v.0.n.). bad Terrasschuifpui, witte buitengevels, hardh"iten ______ lift Jtl’ .' .ijjj' .111) IJ.lJ_____l L-___________________B_____BI « Badkamer met douche envaste wastalel Netto maanaiasr vanai ca.’ _ /o.- kozijnen, nagenoeg in gehele bungalow dubbele —_I»l<a.l_;<»tvalMaBHa«)»viirti»ig__ >>>a'

I EYGELSHOVEN ■ H BRUNSSUM H Hobbyk. Badk. met o.a. bad en ging. Pand is optim. geïsol., 2e der, tuin en berging. Woonk. speciale houtafwerking en par- KERKRADE H
| Uitst. onderhouden halfvrijst. woonhuis met woonhuis met tuin en berging in toilet. slaapk. mog. Event. subs. over- Aparte eetkeuken. Badk. met ketvl. Gesl. keuken met eenv. in- Rustiggél. royaal woonhuis met grotetuin. Gar. Woonk. Keuken
I gar. Ruime L-vorm. woonk. met parketvl. Open keuken. 3 jonge woonwijk gel. woonk Prijs/115.000,-k.k. 4409 draagb. douche. 2 slaapk. Zolder. Nage- stall. 4 slaapk. Badk. met ligbad met app. Tot. ca. 40 m 23 slaapk. Badk. met o.a. douche en 2e
| slaapk. mogelijkh. voor 4e. Badk. met o.a. douche en 2e toilet. Keuken met app. Opp. 33 m. _ Prijs/ 119.500,-- k.k. 4596 noeg geh. pand is voorzien van en toilet. Pand is voorzien van toilet. 2e verd. 4e slaapk. en bergruimte. Bwjr. ca. 1975.Opp. ca.
I Geh. pand met roll., dubb. begl. en hardh. koz. Bwjr. 1987. grot^. slaapk. Royale badk. met HEERLEN H —— — roll. " dubb. begl. en ged. voorzien van 380 m2.Bezichtiging van dit pand is zeer aan te bevelen.| Prijs/185.000,-- k.k. 4397 o.a. ligbaden 2etoilet. Prima isol. Weiten. Rustig en centraal gel. HEERLEN H Prijs/87.000,-k.k. 4538 roll.
|- — B^Jn_?_„__> ~ „„„ woning. Bwjr. 1983. Woonk. ca. Halfvrijst. woonhuis met gar. en uFFRI FN ü Prijs ’ 125.000,-k.k. 4486 &_____I HOENSBROEK H Pnjs/89.000,-k.k. 4599 30 m^ Gesl keuken met witte jjaaie tuin. J-nk Keuken. HEERLEN H

RE
Z__ IfcWIt Patio-bungalow met gar., rustig gel. aan een groen woonerf. hPIrNTOgi TM ïï comb. en app. 2 slaapk. Badk. Badk. met douche. 3 slaapk. _oi- Berging Hobby- c o slaapk. Termaar Goed eesit hoekkavel■ Ruime entree. Woonk* me. parkW en open keuken, 37 m 2.2 B^fUM ;

H Hobbyruimte. Vliezotrap naar der Op .maal geiSOL f»*■*HJjffiGesl. SZ^^3ls S? Fron breedteI grote slaapk. Luxe badk. Bijkeuken. Dak in 1986 vern.euwd. Lagba* Hoü""W"W- bergzolder. Rustige ligging aan Pnjs/119.000,- k.k. 4598 instal[ 3 ;I Ged. dubb. begl. Omsloten pat.o-turn. GW- Voor --^^~8^ ei pa kp^ ~ slaapk. Badk. met ligbad en 2e schikt voor cfe bouw van een 4|I douche Grotendeels dubb. begl. _vt. sud. overoraago. HbLKLLN H toilet. karakteristieke eengezinswoning. _________S_*_BH6 BKf Heerlerbaan. Rustig en centraal Prijs’ 122.500,-k.k. 4426 Prijs ’ 39.500,-k.k. 4601
s gel. type vrijst. woonhuis. Ruime 7\Tr»o_^T^»j- ïï

MH4fJ
f ÖÉV___^___B________J haL Bergkast. Ruime U-vorm. HOENSBROEK H O'RSBEEK H ..,,

rN il woonk. 42 m 2met plav.vl. Gesl. Halfvrijst. woonhuis met gar. en Zeer fraai gel. aan het uitemde
k"1 'HlMll' IPWI.JIL iP^fi keuken met app. Bijkeuken. In- tuin op zuidwesten. Kelder. van een woonerf 2 onder een kap !?"*¥p-'__y_[_BL~J^ ff pand. te bereiken gar. Tuin met Doorzonwoonk. 30 m 2.Dichte woonhuis met 14 m. diepe tuin op
kmilm i^Jl II terras. 3 royale slaapk. 3 diepe keuken 10 m 2. 5 slaapk. Eenv. ja zuiden. Gar Woonk. metopen |Hi|4M K-.«r«r ■Sr^^H bergkasten. Badk. met ligbad. badk. Vliering. Mooi gel. aan keuken 38 m. Goed geoutilleerde

H frS Mjßßßff Deels voorzien van roll. boomrijke laan. Bwjr. ca 1956. waskeuken. 3 slaapk Badk. Vlie- Prijs’ 167.500,-k.k. 4558
_K : i 11_ :^_i ■_■_.. Prüc fi iq nnn _ t _<;<,/, zotrap naar ruime zolder. Pand isBÜÉt

_
«.,! _»_«■ __g S:___B Hk rins ’ ii7.i_v,~ k.k. hjjv _ - i _i it_» ir-n /^ /iirrvn»yic ■■Er ___, | geh. geïsol. en rondom voorzien ÜBACH O/WORMS H
K- \ Kar* ;| fti v _^^ HOENSBROEK ïï vaH ro"- B*Jr- '983. Royaal landhuis met gar. en tuin, opp. ca. 720 m 2, gebouwd met

"^'^'JffBBffBBBBB. ii_ï_i_li3 Halfvrijst woonhuis met eenv Prijs’ 149.000,- k.k. 4502 duurzame mat. 2 voorraadkelders. Woonk. 55 m 2. Studeerk. 13
B^WBIMBBB^—J Prijs ’ 136.000,- k.k. 4374 BË* gar. Kelder. Woonk. 28 m 2 met SCHAESBERG H "?-D'*tj keuken met compl. eiken i^Pnjs/ 105.000, k.k. 4494

n Lrdaans.uitin, Dichte keuken. gSS^SSS. met ruim" *lm "Bbad' " Z°'der'EYGELSHOVEN H gtaj^^Hoekw^ «I K_^^».^SS n jg
ff^BHpl| a slaapk. Badk. meta.igbadr. B_èpa- fSifg^HÜ^^S Pnjs’ 109.000,-k.k. 4559 IJ?bad. Bergzolder bereik- É^^I WL Goed geïsol. Dubb."be^'-vt! „pli.PI pv O KERKRADE H or overname van rijkssubsi- | I■I-lilE _>* subs overdraagbaar HEERLEN H *VE'n,v^A

I
Vf; . n die.

_^|j_ITI)"Pi| Ek_ PriisV 104 500 -k k' 4498 Heerlerheide-centrum. Royaal Domimale. Halfvrijst. woonhuis. Prijs/139.000,-k.k. 4593 K Elki|t|B_É_i ff type herenhuis met kelder ber- Gar. Doorzonwoonk. Open keu- —'-^ B#Prijs’ 155.000,- k.k. 3093 HEERLEN ï_ ging en zolder- Ruime wóonk ken. Groot terras, tuin ca. 15 m. ÜBACH O/WORMS H
~ WIM HH Zuid Rustig en centraal ccl eoed Luxe dichte keuken met compl. diep. 3 slaapk. Badk. met ligbad Ruim halfvrijst. woonhuis met ffß__S>

kliMYirM H onderhouden comforiahele install. 3 slaapk. Mogelijkh. voor en toilet. Vliezotrap naar zolder. berging en tuin. L-vorm. woonk.KLIMMEN . " _fi___tf___É hZ m«vi.;_ J„?» 4e slaapk Badk met ligbad Zol- Pand is ged. voorzien van ther- 33 m 2.Dichte keuken met install.Termaar Rust gen b nvend goed ge. ha fvrijst. woonhuis, ffl B pung. met kleine, zonnige tuin en «je^wdp*. odu_.uiciiigo_a. _oi o . M . . ~ .... Bk,S^s,isS!|r SïIHSi Sz""": s£s:- T! g|^?^ Hk^^^HPnJ ’49 50C-kk 4602 ken met kunstst. install. Living 35 stall. en app. Slaapk. ca. 10 m 2. HEERLEN H Geschakelde drive-in-woning j,9?5-,0^ "5 m.'. ~„ |Hf,iiiilllrnjs; 14..5UU, k.k. m2 mettoegangtot tuin. 3 Slaapk. Ruime badk. met douche. Ber- Heksenberg. Woonhuis met kei- met tuin. Inpand. gar. Aparte Pnjs’ 109.000,-k.k. 4182 Pnjs/ 375.000,- k.k. 444.
berging. Living ca. 32 m 2 met I

jHOWSw^^^^ ij %TIHÜ%TicO H = Kantoor Heerlen, Tel 045-712255
| C Nieuwbouwprojekten Postcode/plaats: "I I fl "B I I ff^^ff BL_____________B__l____._____3ïTï^^
I *l ____ZZ M- Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933
| O bestaande woning nummer: Tel ' I _____ PT-TyTB-TT-tTiTTr-TnfcttüïWJ Mm>_7!iETfETi_Bl____
I O Stuur mij GRATIS het nieuwe In ongefrankeerde gesloten enveloppe | _=T_^=_== MAKELAARDIJ B.V.
| HUIZENMAGAZINE nr. 184 uitgave z

A
end«n "": Stienstra Makelaardij BV , IfJ ffglff[_dcc. 1989/jan. 1990. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen

________________________________________
ffBH!W}&M
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Bedrijfshypotheken en
-financieringen. Daar heeft u
specialisten voor nodig.

Wilt u daar meer over weten?

Dat kan. Bel ons maar eens.

043-637373

Lenting (ëfVan Irsen
verzekeringen bv

Prof.P. Willemsstraat2l

% 6224 CC Maastricht
Postbus 421 2
6202 WB Maastricht

____________ii.^ililiSl,llll

S___E_Ü Püis
t'/wÊm iIÉ_

IK" - "'"Wwk 1 jLTmM
__fe?«*S__ __E_Êf' ' "W%% \ W '-^

____N^___B

/^EENGEZINSWONINGEN^^
Ingrijpende renovatie heeft er voor gezorgd dat de ruime ééngezinswoningen in de wijk
"Vrieheide" - "De Stack" weer helemaal voldoen aan de hedendaagse wooneisen.
ledere woning werd volledig geïsoleerd en gedeeltelijk van dubbele beglazing voorzien.
0e woningen beschikken over een hal en werkkamer op de begane grond, keuken en
woonkamer op de eerste etage, terwijl de badkamer en de 3 slaapkamers zich op de
tweede etage bevinden.
Beide verdiepingen hebben bovendien een royaal balkon, ledere woning heeft een eigen
tuin van forse afmetingen.

Huurprijzen / 670,- per maand, excl. servicekosten.

r\Om ©©nS Kijken. U bent van harte welkom in de kirkwoning gelegen aan de
Navolaan 54. De kjjkwoning is geopend op woensdag van 13.00 tot 17 00 uur en op
zaterdag van 13.00tot 16.00 uur ol op afspraak Hiervoor kunt u bellen: 045 - 71.20.40.

Vastgoed
Akerstraat 23. 6411 GW Heerlen.

kKWiffiviiïft, |Wij bieden:
fffffffflift pflfjftil I - Langlopende huurkontrakten

f||^ffyP|fify§?g{^ tegen top-condities
SKf^ÉSÏjS I ■ Huuringangsdatum direkt of op

\XSfSSSJS^ ieder 'n de toekomst gewenst
Lgßyöï_SSiC_[ moment.
».-,fr M_,-«'.»,dff ii liïïftVinifiSllßespreekbaar zijn:

jj|pjgg^|lp><g|^^ - overname personeel
3ftg I - kleine verbouwingen en uit -P'HJWHIJI breidingen voor onze rekening

Snil ffljBWP fl - vooruitbetaling van huur.

Urban Villa tegenover St. Pieter Maastricht
nog dit jaarte aanvaarden.

JÖent u gesteld op comfort N°B Slechts 2teKOOp. ejgen inpandig te bereiken,
en privacy en weetu een grandioos garage. De woning biedt onder
uitzicht te waarderen? Dicht bij het meer:
centrum van Maastricht, op een e ruime hal/entree e woonkamer
voortreffelijke ligging direct bij de | 42,5 m 2e keuken e bijkeuken e
Maas, met uitzicht op St. Pieter, ' -l | _, badkamer e 2 slaapkamers e
't Gouvernement en de Stad, biedt uitstekende isolatie e toepassing
de Urban Villa in Randwyck u l{__l____-____U— II van duurzame, onderhoudsvrije
voortreffelijke mogelijkheden. .. - I materialen.

Van de 12 appartementen zijn ___i 1/J r^-i
er nog slechts 2te koop, met 3jJ^ - Koopprijzen ’ 258.750,-v.o.n. en
2 slaapkamers en 2 balkons. . IC^I H s* ’ 271.250,-v.o.n.

Het stijlvolle appartementen- , . ' Voor informatie over of een
gebouw, ontworpen met een *~ "s°' uitgebreide documentatievan
exclusieve, markante vormgeving, ?- deze bijzonder fraaie appartemen-
kent o.a. een lift, gestoffeerde I ■ST-. "«" .' ten op een voortreffelijke ligging
hallen, bezoekersparkeergelegen- -I' ,fcr II i _ met een uitstekende bereikbaar-
heid en voor elke woning een l 1 heid, kunt u contact opnemen met:

I SHrs^! E RUIJTERS
bOUWt betrouwbaar in Steen en Staal makelaardijonroerend goed- sittard maastricht heerlen

6221 ED maastricht wycker brugstraat 62 - tel 043 - 216941

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Heerlen Nrd. == „_^._,. ’ 129.000- k.k. == "" -i-.-tJ: Woonhu,s met cv en ga- ==rage Ind: hal, woonkamer ==:
= * 7,20 x 3,60, keuken, ler- == ' ■ I'■1 '■ ffl KS S|b ras + tuin, garage. 1e __:

= I mmfM Verd: 3 slaapkamers 4 === E__> 'jUSf? 3 badkamer. 2e Verd: zolder =

Heerlen (Weiten) == ’ 147.500- k.k. =
~~j Woonhuis met garage Ind: =:
== hai. toilet, woonkamer 8 00 =_:
==: < 5.47 3.50 met open keu- == y*,, : ken. bi|keuken, tuin en ga- === „.' | rage, 1e Verd: 3 slaapka- =_:
= jL.,, f mers -t badkamer. 2e === § __pt Verd ' kamer * ber9in9le ==== bereiken via vliezotrap
__: "*7^ M Aanvaarding in overleg =

Landgraaf ==
== ’ 129.000-k.k. =

In de nabijheid van de dral-
=_= -agz m en renbaan een hallvrij- =_:=_= staand woonhuis Ind: —== 1 sout: kelder; beg gr: ==~: F woonkamer, dichte keu- __:
=_: 1 ken, tuin tlB mtr. diep =——: B rf» _. et _È (bouwen van een garage is ==== I I mogelijk) 1e Verd: 3 =
-=_ 1 I slaapkamers + badkamer. =Hh*B 2e Verd: zolder te bereiken =_■

'mm via vliezotrap Aanvaar- =_:== ding 1-2-1990. =
Landgraaf ==: Übach over Worms) =

’ 162.500-k.k.
Halfvrijstaand woonhuis _

9 :'iitii*i__. mcl cv en 9ara9e 'nd: =

' 9^ma9 _Ft_Pß_ nal' '°'let' woonkamer met =_:

== JB fßa hall open keuken 40 nrr'. === üjji_Jw ■_■_(__■ 'erras' luln * 20 mtr. diep. =
__: ie i garage met zolder 900 x ~==—; I --HnnM 1335 1c Verd: 3 slaaPka' =__*__** "' SÜmB I mers + badkamer, 2e === M___M___MHH | Verd: zolder met dakkapel === bj. 1981. Aanvaarding in __:

= Voerendaal E_:

= Mill li <*"___ ’ 137.500,-k.k. =
B&ji^^^ ~; \ I Tussenwoning met cv =j

__: f|r^^^___rW _ i.» f 'nd. hal. woonkamer + half __=

=f| I open keuken 7.62 x ==:
'Mam\\ I 5.15 3.00. terras = tuin =J I ±18 mtr. diep 1e verd: 3 =_:

=_: || > Jj^^ff I slaapkamers - badkamer. === I 2e verd vas(e traP naar ==
tÊÊÊÊt ' zolder. Aanvaarding in == I fn* overleg.

==: Voerendaal === ’ 250.000,- k.k. =Langs uitvalsweg Heerlen-
Voerendaal halfvri|staand __:

= woonhuis met 150 m' be- =

t—^—m I mers T badkamer 2e =
■ Verd: zolderruimte te be- =

= l__B_a_____HH_____i reiken via vliezotrap Aan- === vaardmg in overleg =

|H " Makelaar o.g. " Taxaties
= " Bedrljfeobjecten " Hypotheken
= " Woningen " Verzekeringen

| makelaardij^ _ 1
mm Hoolstraat 42, 6367 GD Voerendaal

Ü feil Tel. 045-752142
= NVM =

111111111111111111 l

innverifnramen + deuren |

" advies in onze ék Jkshowroom : *-Hoensbroek: ,"*" -? /W
Akerstraat-N. 128 "4 f, -#;
Tel. 045-224581 Hk /l § <■■ JË
en 04490-74739 M m~ZZÏa~ïM

Langbroich: _K*r\ ? f^WÈQuellstrasse 40 V^v .^S*i
Gangelt (Selfkant) >=*JÉ__J
Tel. 09-4924546016 ■__.__._.- I

IV/y wensen al onze afnemers en
relaties een voorspoedig nieuwjaar.

GELEEN, Rijksweg Zuid 173. Halfvrijst. herenhuis m
garage en tuin (20 m. diep) en ruim v. indeling. Vraagpr

’ 197.500-k.k.
SPAUBEEK, Looiwinkelstraat 71. Uitstek, onderh. vrij-
st. wit herenhuis. Vraagprijs ’ 345.000- k.k.
WIJNANDSRADE. Halfvrijst. woonhuis m. garage in pri-
ma staat v. onderhoud. Vraagpr. ’ 127.000,-k.k.
HEERLEN, Kloosterkoolhof 28F. Modern woonhuis m.
garage en tuin, met subsidie van ’ 18.000,-. Vraagprijs

’ 139.00-k.k.

HEERLEN, Kerkraderweg tussen nr. 68 en 72, perc
grond. v. 122 mz m. goedgekeurde welstandstek. v. vrij-
st. woonhuis te bouwen. Prijs ’ 16.000- v.o.n.
MARIA-HOOP, Diergaardenstr. West 15, vrijst. he-
renh. m. zwembad, solarium en prachtige aangel. ach-
tertuin, tot. perc. v., 3240 rrv\ Vraagpr. ’ 385.000- k.k.
FRANKRIJK VOGEZEN, La Cercenée 88.400 Gerard-
mer, 2appartem. uniek gel. v. zomervakantie en winter-
sport. Vraagpr. ’ 82.500- k.k. en ’ 70.000- k.k.

BEZICHTIGINGEN UITSLUITEND
NA TELEFONISCHE AFSPRAAK!

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKUNSTSTOF en HARDHOUT
>^__* ■Wilhelm »- "V

GmbH

j v.Siemens-Str. 6 [UILJI Geilenkirchen |rnlr-|
Gewerbegebiet I m! jl 0245118069 |[ H-W-J

jtfiêï I Ismen
r ■ Deuren

| Rolluiken
ZonneschermenII lb=_gs__li II

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

llllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

GEBROEDERS KURVERS B.WKURVERS BENZENRADE B.V. I
werkzaam op het gebied van:
- aannemersbedrijf voor grond, water- en wegenbouw;
- de exploitatie van grondverzetmachines; H
- de exploitatie van een transportbedrijf, H

ADMINISTRATEUR M/V ■
Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken.
Tot zijn/haar taken behoren om. de: ■
- Boekhouding (computer) H- loonboekhouding (SFB)
- projectadministratie- overige werkzaamheden H
- M.8.0. opleiding ■
Leeftijd minimaal 25 jaar. Ervaring op bovengenoemde deelgebieden is
noodzakelijk

Schriftelijke sollicitaties met cv richten aan: H
' Gebroeders Kurvers BV. Kurvers Benzenrade B.V.

Benzenrade 51, 6419 PH HEERLEN

ifr VULCANO I
l'" 1 1 1 ' 1[VOOR N HECHTE BAND] I
BANDEN-UITLATEN-SCHOKDEMPERS-AKKUS-WIELEN I

Vulcano is een banden-service-bedrijf met de hoofdvestiging in Hoevelaken.
Er zijn drie hoofdaktiviteiten:
a. Verkoop van allerlei soorten en merken banden aan eindverbruikers erß

wederverkopers
b. Produktie en verkoop van vernieuwde banden volgens het

koud-vernieuwings-procedé I
c. Produktie en verkoop van vernieuwde banden volgens het H

warm-vernieuwings-procedé I
Voor de verkoop van koud-vermeuwde banden in Zuid-Oost-Nederland zoeken wij een H
buitendienstmedewerker I
Taak omschrijving:
In genoemd deel van Nederland vindt de verkoop van de vernieuwde banden plaats via
wederverkopers. H
De taak van de nieuw aan te stellen funktionaris is om de verkoop te stimuleren, nieuwe H
proeven uit te zetten en die te volgen. Voor de gevraagde funktie willen we graag in kontakt H
komen met een persoon, die een grote mate van zelfstandigheid heeft en bovendien zeer
service- en verkoopgericht is.
Wilt u uw sollicitatie richten aan Vulcano b.v., t.a.v. de heer J. de Hoyer,
Postbus 1, 3870 CA Hoevelaken. ■

Feest-aanbiedingen tijdens eerste week van 1990 i.v.m. 12V_-jaar I
bestaan van onze vestiging Haverterpoort, I

10 tot zelfs 70% korting op diverse nieuwe instrumenten I
Aanbieding inruil-orgels: Solina GL ’ s<>H

SolinaSL ’ 10(*
Solina A2ll ’ 15<H

_K Cosmovox F 1’ 1758
f\ SielHß3lo / 250 M\J Diamond Combo 906 ’ 40& BW Diamond 034 / 40&B

#JL. GodwinSC444 / süt|
I VI GemHIOOO ’ 50*'|

Diamond 902S’ 80<''B
gaaX Riha Syntone de Luxe ’ BOofl
W Diamond 902S/ 90<>fl

Diamond 910Gold ’ 9OOM
Diamond 910 Gold ’ 10008

Muziekhuis vminehntfp V 1
f
* iSIYamaha SEY-1 / 100UM

GemGMR7O /HOOfl
f\o Bu/ch GemGBo /1350|

<3 Wij wensen al ort^M
Haverterpoort 7-9 Nieuwstadt, tel. 04498-53988 cliënten erf
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur gelukkig nieuwjaa'

MUTOH, de enige tekenmachines met

A.B.S. (additional balance system)
(werold patent)

~^rm 'l^fl_k____ MmaV^^mL' "■

#IjM \^m^ m̂f *is_i_s"i*s(B___-"' '-'""^v* 3___r^^___l I

Bezoek of bel voor uitgebreide informatie
uw MUTOH adviseur.

riLJII van Hooren kantoorcentrum b>
Kantoorvakhandel -Kantoormachines -Burc-meubelen - Tekenkamerinrichting^

Geleenstraat 40-48-6411 HS Heerlen-Tel. 045-712741 -Fax 045-741189
TIJDELIJK ADRES: GELEENSTRAAT 51

!| Op DINSDAG 2 JANUARI 1990 zijn onze winkels tot HALF 2 GESLOTEN
jl in verband met voorraadopname. Na HALF 2 staan wij weer graag voor u klaar...
3 HOE?!! Dat ziet u a.s. dinsdag in deze krant. _

..- n^^tv^^/#*fi\N__r^___l ■■ ■

t Allerbeste voor n vriendelijke prijs. N^^ /£v>\ /.; y \ V \ '->^
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i^W^l^lï^^
|K^_:f.:j^ivjj
[krokusvakantie
NICE-MONACO 7dg 25 febr ’599.-»
VIERWOUDSTEDENMEER sdg 24 febr. ’ 499.-»
OOST- EN WEST BERLIJN 3 dg. 25 febr. ’ 299,-■
DOST-EN WEST BERLIJN 4dg 24 febr. ’419.»
LONDEN met rondritten 3dg 25febr. ’339.»
ONDEN met rondritten 4 dg. 24febr ’ 449,-B
"UAS FRANKRIJK 4dg 25febr. ’395.»
AUERLAND ARNSBERG 5 dg. 24febr. ’575.1
BER-HARZ HAHNENKLEE sdg 25 febr. ’ 499.-B

5 GANO-ZWITSERLAND 7 dg. 25 febr ’749.-1
«IJS met rondritten 3dg 24 febr. ’279,-1
"IJS met rondritten 3dg 25febr. ’ 279.-1
HIJS met rondritten 4dg 24 febr ’399,-1
HIJS met rondritten 4dg 25febr f399,.-__■!___._"US met rondritten sdg 24 febr ’ 499;_f3_ESjM

sen S\ y^Elke zaterdag^<^ A

f ep V
akantierubriek

akt n 34 Nederlandse regionale dagbladen
voor informatie en reservering:

jjEKE MENGERINK en SASKIA DE HAAN

___> Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
072-196314/196206 |

ir k

n f

15oMir ■1 m 111 irntm\ Til i \
17$m? EEN KOOPJE NAAR TEXEL! Boek nu! Lm.
>Sflt'Knaf / 20° " kunl u Di ons 'erecht in apparte- ' w_»j*■~!J',E[Jencomplex Bosch & Zee. Nabij het dorp De
lOl'jJt en subtropisch zwemparadijs. Relaxen in
lOfrlkJtoitortabele appartementen. SAUNA * ZON-
[^■NK ' RESTAURANT-BAR ■ _*»
,-j. J'tior gratis brochure: 072 - 118785. WmWi'ï. SjDERVEEN BEHEER B.V. ___Jïjjn.Veerkade 2 M, 1823 CJ Alkmaar vampeh*

OftjS : ;
OÖi ,oepkes, West-Terschelling. Tel. 05620-2005. Zin in een
QO,' /6rfrisse nde dagen? Ook de komende weken is er nog ruim-
jft. arrangementen rond de jaarwisseling al v.a.
,„'. ' »a. 3 dgn., mcl. bootretour, fiets en tropisch zwembad.
Jv'.
>°___________PrlPPliPrlPP____i
»o

"fJrUANTSOOG. Stacaravanpark 'Jomari'. Klein rustig
_Pi, dichtbij zee, bos en heide, t.h. jaarplaatsen voor
'"^aravans. Aansluiting riolering, water en elektra..
.J^terweg 4, tel. 02248 -2111.

roompot recregfe'
Voor een lange of korte W^S^.lstrandvakantie aan zee^^*"
Roompot Recreatie in Zeeland

«Serveer een comfortabele kampeerplaats vlak achter de duinen
leen vijfsterren-bungalow met bruisbad, sauna en uitzicht op zee

■tog de 32-pagina's grote brochure aan vol met vakantietips en

■' y*f* *%*-
-> H_W_^^^^*^_.' W' '' '**' '*

Postbus 12 |

U kunt natuurlijk ook met een
I handdoek op 't strand gaan zitten
|| 30 maart a.s. opent Vakantiepark Hof Domburg de

tt deuren van haar 150 gloednieuwe luxe bungalows
(tot 6 personen) met daarbij tennisbanen, een

'A 'estaurant en een supermarkt, ledere bungalow heeft
een openhaard en in een flink aantal bungalows
's een tweede badkamer en /ofextra slaapkamer.
Hel vakantiepark ligt op een paar minuten van het_ i!_Pe"'8e centrum van Domburg en vlak bij zee met ,M f^r* van de schoonste stranden van de Noordzeekust.

I rn het vakantiepark opent op 1 julia.s. bovendien eenI rekreatie- en kuurcentrum dat zijn weerga in Europa
r Net kent. U kunt er volop genieten van gezonde rust

en sportieve ontspanning. Vanaf 30 maart
i' .tot de opening van het recreatiecentrum op 1 juli

gelden de volgende extra verlaagde prijzen:1 '-persoons bungalow v.a. ’ 460,- p.wk, midweek v.a.

’ 260,- Weekend vanaf ’ 300,- (excl. schoonmaak)
Bel voor meer informatie en reservering

gratis: 06-0221333

hofdomburg
EEN DORINT VAKANTIEPARK

7 ■ 4357 RD Domburg ■ Tel, (011 BB) 3210 | j:;|

fwij verhuren vakantiewoning^
bungalows en ( \ service zeeland
huizen in alle I _^^|^^^.
soorten en ma- jt mm^k^ten, zelfs een
echte moleniste l^^^^^l
hUUr. Postbus 45- 4493ZG Kamperiand

\Vraag deuitgebreidebrochureaan. Bel01107-4290//

Baarle Nassau Vakantieoord „DE STEPPE"
6-12 p. vakantiehuisjes nü ’250.-. Hoogseiz. ’475.- p.w.

Kamperen tegen aantr. tarieven in land.-bosr. omg.
Fam.park met voor ieder wat wils! tel. 04249 - 246.

VAKANTIE IN NOORD-LIMBURG 111
(ONT)SPANNENDER KANT NIET!

Geniet op camping de Berckt van de bosrijke
omgeving en de vele recreatiemogelijkheden.
" subtropisch zwembad met familieglijbaan en wildwater- I

EgAj]i|fc^fti* aan * uerwarrT|d buitenbad met zonneweide/ I
sPee'lu'n# manege» restaurant/friture" tennis

~^X*^~^r*-- ' * midgetgolf etc. Diverse kampeerar-
__!____" ~(f*a^rtk"~-'-^\> rangementen (cv. met I

■r^toü<__-.*?3_» ml'-. paardensport). Verhuur-
"#é' maamm^L. *■' v'f'"1?*"k/J**-"* lijst bungalows caravans. I

Eindelijk gevonden?
In gezellige camping voor jong en oud, zonnige campeer-
plaatsen en comfortabele stacaravans t.h. Leuk activiteiten-
progr. NRD folder + ml. CAMPING BERINGERZAND, Hei-
de 5, 5981 NX Parmingen. Tel.: 04760-72095.

BESPAAR TOT 50% OP AL UW
TOEKOMSTIGE VAKANTIES.
Vakantie-eigendom is reeds een jarenlang met succes bekroond va-kantieconcept. Met een éénmalige investering koopt u 1 ol meerdere wekeneen verblijf ineen luxe5" accommodatie met gebruikvan oa. zwembad ten-
nisbanen, etc. Dit wordt dan uw eigendom en u kunt daarbij kiezen uit 1700bestemmingen in 67 landen.
Voor info kunt u bellen 02274-2254 ma-vr 9.00-12.00, 13.00-15 00en vandaag (zat.) van 14.00 tot 16.00 uur.

MONTEMAR 1990 IS ER!
Vraag nu gratis brochure over hotel en app. 'Het
beste aan de Costa' van april tot oktober.
Reisburo Van Hulst Maastricht, tel. 043-212741
of bij een van onze overige vestigingen in Beek,
Brunssum, Geleen, Gulpen, Heerlen, Kerkrade,
Sittard, Valkenburg.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje. Royal
class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrijdag. Tevens
app. in Lloret en Benidorm. |nfo: (020) 241010, (010)
4130978.

Vonk's Portugal 1990
De nieuwe gids 'Portugal 1990' isuit. VonkReizen selekteerde uitsluitend
bestemmingen die zo eigen zijn aan datgene waarvoor Portugal staat: rei-
zen die u in geen andere gids zult aantreffen. Fantastische strandvakan-
ties o.a. in: Ofir, Povoa de Varzim, Espinho, Barra, Costa Nova, Nazare,
Sao Martinho, Penice, Consolacao, Ericeira, Cascais, Estoril, Milfontes,
Lagos, Praia da Rocha, Armacao de Pera, Praia da Oura, Vilamoura,
Quinta do Lago. Vonk Reizen vliegt v.a. 5/5 zaterdags v.a R'dam-Zes-
tienhoven op Faro (12.45 u.), Oporto (19.50 u), Lissabon (20.15 u). Par-
keren Zestienhoven ’ 5- voor hele reis. Incheck tot 3/4 u. v verlr. Tot 5/5
vrijdags naarFaro en disdags naar Oporto en Lissabon v.a. Schiphol, met
aantr. arrangementen. Vraag uwANVR reisadviesburo ot bel VONK REI-
ZEN 05178 - 16555.

.'11... éL2>jCr\ Geniet u van het gezonde, prikkelende kli-
■//,/.„,/./„,,,,,/ C~ < maal van het middengebergte (300-600 m)
Waid-IHlCnelDaCn y en het naluurschoon van het landschap.
M., r̂,,1,.1«,:1M.„t1mU. Verwarmd bos-zwembad, binnenbad, kur-

Verkehrsaml Bahnholstr. 17 voorzieningen, bos-leerpad, huifkamtten en
Tel. 09.49.6207 401 andere recreatiemogelijkheden, ook in de
D-6948 Wald-Michelbach winter.

\^Ê¥\ Jfo'êrrfwsslèir IDroomvakantie in 't bergstadje nèt over de grens
Het best eeouülleerde, luxe famiüehotel in Bad Bentheim
met ziin heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met

K toilet, ktv. mini-bar. telefoon. Zwembad (29°),
sauna, solarium,bowling, bar, en Kondnorei.
4-daags superarrangement DM 225.- p.p.
(mor kWae dior da week of in hel weekend)

Incl. gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner.
Evenc-ns aantrekkelijkeweekendairangememen.
Hotel Grossfeld. Postbus 441. 4444Bad Bentheim. Duitsland.
Bel 053-35 3244 (NL) ofOM» 5922828 (BRD) voor grit- prospectus.

in het spoor van Koningin Emma "\
'"tL/fB * Komt u het residentiekasteel en de

;/iM geboortestad van koningin Emma41öH bezichtigen.
jé* * Ontspan u aan het Twisterneer.

* l^ur* Graf/s informatiebrochures-
/lhi%7_X_\Verkehrsamt' P°stbus 1410,f-IKOtStl ID-3548 Arolsen
Wp^P^1- 09-49.5691/2030

GARDAMEER / ADRIA /TOSCANr_r"vjUa/ app rrïêtzwemb. / tennis. Op div. ANWB-campings compleet in-
gerichte stacaravans, bung.tenten en kampeerplaatsen
Intergarda, Beeklaan 262, Noordwijk, 01719-1949?

VAKANTIELAND VOOR HET HELE GEZIN
Keuze uit meer dan 5.000 vakantiewoningen door geheel Denemarken.■ Info bil de DEENSE VAKANTIEWONINGSPECIALIST Troll Travel b.v. (lidANVR/SGR): Trollstraplein 8, 3332 JB ZWIJNDRECHT, teleloon 078-191700 / 195955

i All-in V.a. ’ 625,-: 10-dgse busreis HP, 7 dgse,
skipas, 6 dgn. skiles, 7 dgn. skischoenverhuur, Tiroler-
avond. Prachtige langlaufsafari's v.a. / 530,-. 10%
groepskorting v.a. 10 personen. Gratis folder.
Reisburo Joytours, 070-633635, lid sgr.

CIRKEL REIZEN, 600 huizen en app., campings, hotels,
bus en vlieg. Inl. Pb. 11, 5109 ZG 's Gravenmoer, tel.
01623-22194. Lid SGR.

HET NIEUWE INDONESIË
PROGRAMMA IS UIT!
100Pagina's dik met 24 schitterende reizen naar

Indonesië, Thailand, Maleisië, Sri Lanka, Hong Kong,
India en Nepal, variërend van 18tot maar liefst

37 dagen. Zoals onze 18-daagserondreis naarWest en
Midden Javaen Bali f 3.995,-, inclusief alle maaltijden.

Kom naar onze
audio-visuele presentatie in:

Den Haag op 15-01-90; Leiden op 16-01-90;
Rotterdam op 18-01-90; Bussurn op 19-01-90;
Tilburg op 22-01-90; Amsterdam op 23-01-90;

Beverwijk op 26-01-90; Zeist op 30-01-90;
Arnhem op 02-02-90; Ede op 05-02-90;

Assen op 06-02-90; Alkmaar op 08-02-90;
Groningen op 09-02-90; Hoorn op 12-02-90;

Leeuwarden op 13-02-90;Zwolle op 16-02-90;
Deventer op 20-02-90.

Of vraag uwANVR-reisbureau om het Unitravel
reisprogramma.

iixv UNITRAVEL
Piet Heinplein 1, 2518CA DEN HAAG. Tel. 070-3469699.

Lid ANVR - SGR - lATA - RCH

Indonesië Tours '90
De nieuwe brochure van dé Indonesiëspecialisten bij
uitstek ligt voor u klaar! 84 pagina's kleurige informatie

over onze VOLLEDIG VERZORGDE rondreizen,
inklusief alle maaltijden, excursies en

Nederlandse reisleiding.
Tevens hebben wij in dit programma rondreizen

opgenomen naar India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.
INFORMATIEVE DIA-PRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag diapresentatie in Heemstede.
Ook komen wij in het land met onze diashow en wel in:

Utrecht 5-1, Eindhoven 6-1,
Rotterdam 7-1, Heerlen 4-2.

Komt u ook? Bel ons even: (023) 339151.
Vraag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij

De Boer & Wendel BV
dé Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 6-2101 HG Heemstede
ANVR/GAR.FONDS/lATA

(023) 33 91 51

Bij ons kunt u zich ontspannen!

Pension Gericke
Rustige ligging in „Kur"wijk, di-
rekt ah. bos, comfort-kamers
met do/wc. kl.-t.v., radio, tel.,
alle kmrs met groot balkon,
lift Wij informeren u graag
over onze speciale prijzen en
arrangementen.
Haberkamp 6, tel. 09.49.5821 7091

Vakantiehuizen in Zweden
Anita Heuer, Langenhausen 1

D-2742 Gnarrenburg.
Tel. 09.49.4763 7542

Rent a Tent. Voll. inger.
bung.tenten op campings
in Belg., Lux. en Dtl.
05765-1071, Pb. 19, 7370
AA Loenen.

- DDR, 6-d. eksklusieve
rondreis, hotels *"**/*"" inkl.
ekskursie-programma ’ 695.-

-vertrek 26/2. ,
PERESTROJKA REIZEN

Bilthoven. ANVR/SGR
030-250040/280314

PRAAG, gouden stad aan de
Moldau. 5-d. vliegreis / 695.-
-vertrek 25/1, 1/2, 15/2, 28/2,

KLM/Hotel
PERESTROJKA REIZEN

Bilthoven. ANVR/SGR
030-250040/280314

NATURISTISCHE
VAKANTIES

in o.a. Griekenland, Hongarije en
Lanzarote.

INTERNATUUR
TEL. 085 - 61 71 34

TOURINGCAR SNELDIENSTEN
rechtstr. naar Oost. & Fra. al vanaf

’ 135,- (mcl. koffie & ontbijt). Su.
persnel, 4 opstappl., geen over-
stappnt. en lange rondrit door Nld.

Arr. v.a. ’ 330,-. Ook auto.
_»- __,_r_-_- m^-^ÊmmmaTmUHAVgLl

Tel. 023-152652 SGR.

Uw vakantieverhaal 1990
SOVJETUNIE

Natuur, Kuituur en Avontuur
Bel voor gratis reisgids:

I Perestrojka Reizen
Bilthoven. ANVR/SGR
030-250040/280314

LENINGRAD, Kunst-metro-
pool, 6-d. vliegreis ’975.-. Ver-
trek 18/2, 25/2, 4/3, 18/3, 25/3, af

Schiphol, eerste klasse hotel.

I PERESTROJKA REIZEN
Bilthoven, ANVR/SGR
030 - 250040/280314.

' COSTA BRAVA - Blanes
Vakantiewoningen iteihuur
050-415210 COtGW

1

VETTURA

ROSSA
exclusieve verhuur van

FERRARI-PORSCHE
voor bruiloften

&
speciale gelegenheden

H. Ponsen
Lintjeshaag 14

6141 MB Limbricht
Tel. 04490-20562

DIENST OPENBARE WERKEN
Bij de Dienst Openbare Werken is onlangseen nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, waarin met name
een bedrijfsvoeringsmodel met ontwikkelingen in de richting van een verdergaand bedrijfsmatig
functioneren centraal staan.
Planning en beheersing zijnkernelementen in dit proces. Bij devormgeving van de hoofdstructuur van de
organisatievan de dienst is hiermee danook in belangrijke mate rekening gehouden.Dit heeft geresulteerd
in de vorming van de afdeling voorbereiding en toezicht en de afdeling beheer en onderhoud, binnen welke
eenheden ook zoveel als mogelijk de eigen administratief-juridische taken decentraal zijn opgenomen.
Op centraal niveau zijn (voorlopig) in de organisatie ondergebracht het dienstsecretariaat, de controlling-
taken, een financieel-economische eenheid en de inkoopactiviteiten.
De organisatie telt ruim 200 formatieplaatsen

De afdeling VOORBEREIDING EN TOEZICHT, waar- Bij de sectie nieuwe werken is plaats voor een:
binnen te onderscheiden zijn de secties algemeen _______

" _■ _■ __ _ _.__-.
juridische zaken, coördinatie en constructies, TEKENAAR (M/V) functienr. 11.43.007
nieuwewerken, rioleringen, verkeer en toezicht, is (voor 19 uur per week)
in hoofdzaak belast met:

Functie-informatie:- het ontwerpen, ontwikkelen c.g. berekenen en be- . net verrichten van alle voorkomende civieltech-
steksgereed maken van civieltechnische plannen, nische tekenwerkzaamheden;
verkeersvoorzieningen en -systemen alsmede . het leverenvan een bijdrage in het besteksgereed
constructies; maken van civieltechnische projecten;- het voeren van directie en toezicht (inclusief de _- js jnzetbaar als projectmedewerker,
bewaking van werkkredieten) met betrekking tot
de uitvoering van bovenvermelde plannen; Selectie-eisen:- het makenvan (beleids)adviezen ten behoeve van - theoretisch-technische kennis op MBO-niveau
het gemeentebestuur, gemeentelijke diensten, (civieltechniek) met enige tekenkamerervaring;
overheidsdienstenen particuliere instanties; . ervaring in p c -gebruik- het onderhouden van de hiervoor noodzakelijke _ f| ex jDe| inzetbaar;
relaties. . goede contactuele eigenschappen.

Bij de sectie coördinatie en constructie kan ge- Bj; de sect je toezicht komt vacant de functie van:
plaatst worden een:
.__ iv/iPnciA/i-Dtf co ,M /\/_ OPZICHTER-TOEZICHT (M/V)1e MEDEWERKER (M/V) functienr. 11.46.003functienr. 11.41.001

Functie-informatie:f-unctie-in.ormatie: . houdt jn het a|gemeen dagelijks toezicht op alle- is verantwoordelijkvoor het dagelijksfunctioneren voorkomende civieltechnische en bijkomende
van de sectie; werkzaamheden en in het bijzonder op werk-- draagt zorg voor bedrijfskundige ondersteuning en zaamheden met een meer specialistischkarakter,
de technische all-over planning van de afdeling; dan we, werkzaamhedenvan meer complexe aard.- levert een bijdrage in de advisering op afdelmgs- Coördineert de uitvoerende werkzaamheden van
niveau en participeert in de beleidsvorming van net totale project;de afdeling; . draagt zorg voor het bereiken van de vereiste-de zorg voor het ontwerpen, voorbereiden en technischekwaliteiten en beheerst de uitvoerings-
uitvoermgsgereed maken van alle voorkomende kosten-beton-, staal- en houtconstructies; _ analyseert en signaleert de noodzakelijkewijzigingen- draagt oplossingen aan voor grondmechanica-en zowe) van technische alsfinanciële aard en draagt
grondwaterproblemen; 20rgvoor oplossingenbij problemen in de uitvoering;- levert een bijdrage in devoorwaardenscheppende _ verzorgt de administratieve vastlegging van allesfeer ten behoeve van de automatisering van de handelingen en geleverd werk;
afdeling en draagt zorg voor het systeembeheer; .js inzetbaar als projectmedewerker.- pleegt in- en extern overleg over vaktechnische
aangelegenheden; Selectie-eisen:

-is inzetbaar als projectleider en als -medewerker . gedegen theoretisch-technische kennis op HBO-
niveau (civieltechniek) + applicatiekennis

Selectie-eisen: uitvoeringstechnieken;- gedegen theoretisch-technische kennis op HBO- _ ruime praktische ervaring-niveau (civieltechniek met applicatiekennis beton- . organisatorisch/coördinerend vermogen;
constructies); - ervaring in het voeren van een werkadministratie;

- aanvullende bedrijfskundige opleiding; . beoordelingsvermogen van financiële aspecten;- kennis van en ervaring met het automatiseren van _ ervaring in p c.-gebruik;technische en bedrijfskundige activiteiten; _ f|exjDe| inzetbaar- goede contactuele eigenschappen; . goede contactuele eigenschappen;- kennis van en ervaring met projectmanagement; _
Dezjt van rijbewijs BE- flexibel inzetbaar.

Nadere inlichtingen over deze functies kunnen desgewenst worden verkregen bij de heer H.T.M. Deckers,
hoofd voorbereiding en toezicht (telefoon 045-764122).

Salaris:
De salariëring in deze functies (bij 38 uur per week) bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
maximaal bruto per maand:

’ 3.307,- (niveau 6) bij functienr. 11.43.007;

’ 4,757,-- (niveau 9) bij functienr. 11.46.003;

’ 5.290,- (niveau 10) bij functienr. 11.41.001;
Overige informatie:
Kandidaten dienen bereid te zijn tot het zo nodig volgen van aanvullende opleidingen die voor de<
functie-uitoefening van belang worden geacht.

De werving voor deze functies vindt gelijktijdig in- en extern plaats.

Een medisch onderzoek zal en een op de functie gericht psychologisch onderzoek kan deel uitmakenvan de
selectieprocedures.

In het kader van flexibilisering van de arbeid worden medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
gemeente Heerlen.
Het beleid van de gemeente is erop gericht het relatieve aantal vrouwen in haar functies te verruimen.
Vrouwelijke kandidaten worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitaties kunnen binnen 10dagenen onder vermelding van het functienummer, zowel opbrief als enveloppe,
worden gezonden aan de directeur van de dienst Openbare Werken, Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

De uiteenlopendewerkzaamhedenvan hetAlgemeen burgerlijkpensioenfonds zijn
aan verschillende organisatie-onderdelentoevertrouwd: hetAbp telt zes bedrijfseenheden, te weten
Pensioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Externe Administraties, Leningen en Effecten, On-
roerend Goed en Abp-Hypotheken. Bij deuitvoering van huntaken kunnen dezebedrijfseenheden
gebruik makenvan de diensten vanCentrale Services. De dienstAlgemene Voorzieningenlevert de
benodigde faciliteiten. De Hoofddirectie wordt gesteunden geadviseerd dooreen aantalkleine ge-
specialiseerde Centrale Staven. HetAbp heeft in 12plaatsen in het landvestigingen. Vanderuim 3700
medewerkers is het merendeel in het hoofdkantoor te Heerlen ondergebracht.

mOLZPI l_L____J ALGEMENE VOORZIENINGEN
De Centrale DienstAlgemene Voorzieningenishet Abp-onderdeel datverantwoordelijk isvoor

debasisvoorzieningenen faciliteiten, die iedereen binnen het fonds nodig heeft.

De Centrale DienstAlgemene Voorzieningen zoekt voor Functie-eisen: HBO-opleiding Bibhotheek/Documen-
de eenheid Documentaire Informatievoorziening een: tatie Academie (BDA), richting Bibliothecaris/Docu-

mentalist (BD); accuratesse; goede communicatieve
Jf\fmmm yy% £__T_f ü 11C_" vaardigheden; cliëntgerichte instelling; gezien deont-
UwwUILLwA-IC-JLAoI Hl/v wikkelingenop het vakgebied en het binnen deeen-

heid geïmplementeerdenetwerk, bereidheid tot het
Doelstelling:het onder leidingvan hoofd Bibliotheek, volgenvan opleidmg(en), teneinde gestalte te geven
Documentatie enLiteratuuronderzoek ontsluiten van aan het beheer van geautomatiseerde hulpmiddelen;
feitelijke gegevensuit externe informatiebronnen, affiniteit met automatisering,
alsmede het verstrekken van informatie opgrond
daarvan(passief en actief). Salaris: voor dezefunctie geldt maximaal schaal8,

BBRA 1984.
Functie-inhoud:hettqt stand brengen en instand hou- Nadere informatiekan worden ingewonnen bij mw.
denvan interesseprofielen en het attenderen van M.L. Henrar-Maseland, hoofdBibliotheek, Documen-
geïnteresseerden;het gesystematiseerd ordenen en tatie en Literatuuronderzoek, telefoon 045-793790,
ontsluitenvan relevante documentatie (gedeeltelijk
geautomatiseerd); het zorgdragen voor een adequaat Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 14 dagen na
ontsluitingssysteem; het samenstellenvan een dage- hetverschijnenvan dezevacaturemelding worden ge-
lijkse knipselkrant; het mede adviserenmet betrek- richt aan deheer W.J. Simons, Personeelsadviseur Al-
king tot de interne ontwikkeling, invoering en het be- gemene Voorzieningen, Algemeen burgerlijk pen-
heer van geautomatiseerde hulpmiddelen ten be- sioenfonds, Postbus 4900,6401JS Heerlen (telefoon
hoevevan deuitvoeringvan de taken. 045-798049). _ ■

/II7Pf l________.il 'n wereld aan mogelijkheden
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There is withm the Department Cardiac Assist Systems, a vacancy for a

Clinical Evaluation Engineer M/F
His or her responsibilities are the design, management, data analysis _.__.._/__ me. is the worids largest

and reporting Clinical Studies WhlCh Will be COnduCted by MedlCal Specia- manulacturer ot implantable medical devices
IIStS in variOUS COuntrieS. SUCh as pacemakers, neuromuscula, slimu-

, lators. catheters
The first assignment will be a study with the implantable stimulatorsfor Mm.m, K...a, _~... ,_, "_ -____i _j * _j „„ ~;*.. Netsa eswere over750 000.000 uS dollars.cardiomyoplasty butfuture responsibihtiesare likely to mclude studies with

Medtronic mnovative products m cardiac assist areas
The company is based in Minneapolis

ThlSfunction requires the CapaClty tO COOperate effectively With MedlCal opera/es in over 85-countnes and has manu
Specialists, Hospital Technicians and Medtronic employees in R& D, tactunng fac .W/es m the us. Canada. France
Marketing and Sales Departments as well as the capacity to manage the Jhg Netherlanüs
administrative aspects of multi-centre clinical studies. Research activities are concentrated in Min

The SUCCeSSfUl Candidate Will have: r>-ap._s and ,n the Bakken Research Center

- a university degree in bio-medical engineering, (medical) physics, or m Maastricht. The Netherlands
electrical engineering,- worked m a hospital environment. Medica/ de.ices must be sub,ected to- excellent mterpersonal skills. ve evalua!ion sludies in order- research expenence in cardio-vascular or neuro physiology.

- an excellent COmmand Of bOth written and spoken English. '° determme the,, salety and etticacy betore
they can be released tor commerctalization

Other desirable qualities are:
- expenence with data base management programs on PC's
- proficiency in French, German or Spanish.- expenence with implantable medical devices.

We offer a salary fully reflectmg the responsibilities of the job and
excellent employment conditions

Candidates who believe they satisfy most of the above requirements
are mvited to send their application with a CV, to:
Bakken Research Center BV.
Human Resources Department
Endepolsdomem 5
6229 GW Maastricht, The Netherlands.

For furthermformation.pleasecontact Mr. A,v.d.Weij(HßD)telephone:
043-820820.

Bakken Research Center B.V. MedtronicPI

:iiftiiiiiffif jitiitiiiitiitiitiiiiifiiitiitiiiiiiiititiiifitiitfiitf tijitifitiitiiiiii-uiiiiiiiiiifiiifiiiitffiitiiiiiiii_tiifiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii__itiiiifiiiiiiiitjcjfiiiiiiitiitiiitiiiit_ijiiiii

JuniorRegulatory Affairs Engineer (M/V)
Non Active Medical Devices

De afdeling 'Regulatory Affairs Europe' m Maastricht, een onderdeel Medtronic ,s 's werelds toonaangevende
van Medtronic'sCorporate Regulatory Affairs in de U.S.A., is verantwoor- producent van actieve en metactieve,mpian
delijk voor de registratie van Medtronic's producten in Europa en het leerbare medische apparaten zoals pace
meewerken m internationaal verband bij de ontwikkeling van Europese en makers zenuvvs„mula!oren ,niUuspompen.
internationale voorschriften voor implanteerbare en externe medische cathetersapparaten.

De omzet bedraagt meer dan $ 750mi/yoen

Uw funktie:
Binnen deafdeling 'Regulatory Affairs Europe'is eenvacature voor een Het moederbedri/i ,s gevestigd m Mmnea-

HTS-ingenieur, chemische of natuurkundige richting met biomedische polis termii e, Produkt,eiac,i,te,ten z,/n ,n de
ervanng. De hoofdtaken van deze funktie bestaan uit; f enNederland ,„ ,otaal- De coördinatie van de registratie in Europa van Medtronic Niet elec-

trische' mediSChe producten. werken b,, Med,ron,c meerdan 6500mensen

- Participatie in de ontwikkeling van Europese/internationale voorschrif- '" 85 landen.

ten voor deze medische producten
In onze vestiging te Kerkrade werken

runKtie-eiSen. momenteel ca. 270 mensen die verantwoor-- HTS - Chemische of natuurkundige richting met minimaal 2 tot 4 iaar? „ „ deliik ziin voor de fabnkage. service en distri-
ervaring in een medisch-techmsche omgeving. ' ' *- Kennis van of belangstelling voor pharmaceutische producten strekt ""'««Eu'°Pa- M"ka en he'MlMen oosten

tot aanbeveling.- Ervanng met internationale voorschriften en/of overheids eisen met Research is geconcentreerd mdc v s en
betrekking tot medische producten. Nederland Daartoe vestigde Medtronic in- Goedekennis van deEngelse taal (m woorden geschrift) is een vereiste; igg7 in Maasmcht „e, Researcn
praktische kennis van de Franse en Duitse taal is een pre.

Center met als hooldaktiviteiten: research.

WÜ bieden: klinische evaluatie programma's en weten-

Een boeiende funktie, waaraan U voor een groot deelzelf inhoudkunt schappet,,ke opleiding en m/ormatievoorzie-
geven nmg
Tevens bieden wij U een pakket uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden

Voor nadere inlichtingen over de funktie kunt U bellen met de heer
M, Roelofs, hoofd Regulatory Affairs Europe, telefoon 043-820770.

Uw schriftelijke sollicitatiekunt U richten aan Bakken Research Center,
Afd, Personeelszaken, t.a.v. de heer A. van der Weij, Endepolsdomem 5,
6229 GW Maastricht AAedtrOflJC \M

iiiiiiititiiiiiit itiiii_iiiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiir_.iiiiiiiitiiriiiiiiiiiiiii_:_(iiiiiiiiiitiiiiijiitiiiiiiri]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf iiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniai
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ffn hogeschool heerlen
U Post-HBO

SectorEconomie/Gezondheidszorg

Het Post-HBO Economie/Gezondheidszorg van de Hogeschool
, Heerlen verzorgt in de periode januari-mei 1990 o.m. de volgen-

de cursussen:

" Vitalisering van ouderen in de woon- en
leefsituatie.
4 vrijdagen van 14.00-20.00 u. Kosten: ’ 450,-.
Start 15 februari 1990.

" Bestuur en management in de ouderen-
zorg, de gezondheidszorg en de welzijns-
zorg.
7 dinsdagen van 19.00-22.00 u. Kosten: ’ 450,-.
Start 23 januari 1990.

" Ouderenhuisvesting.
M.n. voor personen die op management en/of beleidsniveau
met huisvesting voor ouderen te maken hebben.
7 vrijdagen van 13.30-17.00 u. Kosten: ’ 500,-.
Start 9 maart 1990.

" Financieel-economisch management.
10 dinsdagen van 19.00-22.00 u. Kosten: ’ 425,-.
Start 29 januari 1990.

Doelgroep: leidinggevenden op het terrein van
ouderenzorg, gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening.

" Basiscursus facility-management.
4 dinsdagen van 19.00-22.00 u. Kosten: ’ 200,-.
Start 23 januari 1990.

" Manager en informatie.
3 woensdagen van 19.00-22.00 u. Kosten: ’ 200,-.
Start 7 februari 1990.

Doelgroep: leidinggevenden binnen algemene,
huishoudelijke, interne, technische en civiele
dienst van bedrijven en instellingen.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat Post-HBO
Economie/Gezondheidszorg, Laan van Hövell tot Westerflier 23,
6411 EW Heerlen. Tel. 045-734754.

mmmw

P Jeugddorp „Bethanië"
Bergerweg 23,
6085 AS Hom

is een residentiele voorziening met vestigingen in
Hom en Roermond. Het is een tehuis voor
behandeling en opvoeding van jeugdigenvan
0-21 jaar; ± 125medewerkers hebben de zorg
voor 144 jongeren. Deze verblijven -zowel op
locatie als decentraal- in diverse wooneenheden:
verticale en horizontale leefgroepen,
kamertraining, interne gezinsbehandeling,
behandelgroepen en gezinsgroepen.

In deze laatste woonvorm heeft een echtpaar de dagelijkse zorg voor 4
kinderen die vanuit onze instelling in het gezin -dat in de directe omgeving
van ons internaat woont- geplaatst zijn. Ten einde deze echtparen in de
gelegenheid te stellen enkele keren per jaar met hun eigen kinderen elders
„op verhaal te komen" middels een vakantie of lang weekend, zoeken wij
voor het tijdelijk overnemen van hun 24-uurs opvoedingstaak:

PEDAGOGISCHE INVALKRACHTEN
* Van kandidaten wordt verwacht:
- Leeftijd boven 25 jaar
- Een energieke, open uitstraling naar jongeren waarbij het

opleidingsniveau op de tweede plaats komt
- Een flexibele, betrouwbare inzet op tijdstippen waarop veel mensen vrij

zijn/vakantie hebben- De bereidheid om tijdelijk de woonsituatie binnen onze instelling te
betrekken

* Van onze kant wordt geboden:

- Een dienstverband van minimaal 6,5 uur, maximaal 26 uur per week
- Een volledige vergoeding voor de verzorgingskosten in een soms

complex, zeker niet alledaags opvoedingsklimaat, samen met 4 (jonge)
kinderen.

- Een salaris volgens CAO-Jeugdhulpverlening, max. ’ 3.670,24 per
maand op 40-uur basis

- Een ondersteuning vanuit de Staf van het Jeugddorp

Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de stafleden: Marian
Jol en Leo Verschueren, tel. 04758-2727. Aanmeldingen gelieve u vóór
13-1-1990 te richten aan: De Directie van Jeugddorp Bethanië, Postbus
4702, 6085 ZG Hom.

022650

Chick-Ktnq
Amerikaans kip-restaurant

Bongerd 36, Heerlen
Voor een nieuw te openen Amerikaans Chick-King kip-restaurant in
het centrum van Heerlen, vragen wij met spoed een

KOK A m/V leeftijd tot 24 jaar

COUNTER-MEDEWERKSTER leeftijd ± 18 jaar

HULP IN DE AFWASKEUKEN
Kennis van de Engelse taal is een must.
Brieven met bijgesloten een recente pasfoto te richten aan:

LA FONTAINE CV.
Gebrookerplein 11
6431 LX Hoensbroek 22773

MM

STREEKGEWE I
WESTELIJKE I
MIJNSTREEK ■

Het Streekgewest Westelijke Mijnstreek is onder meer verantwoordelijk voorH
spreiding van de ongeveer 80 woonwagens van het regionaal H
woonwagencentrum te Sittard. Met de gemeente Sittard is overeengekomen^H
deze de uitvoering van H
de spreiding zal verzorgen. Onlangs zijn in deze gemeente vastgesteld het H
„Werkplan spreiding Regionaal Woonwagencentrum" en het „projectplan H
Welzijn". H
Voor de uitvoering van deze taak welke naar verwachting 2V_ tot 3 jaar zal H
duren worden geïnteresseerden gezocht voor de functie van H

BELEIDSMEDEWERKER I
WOONWAGENZAKEN (v/m) I
(vakaturenummer 8907) H

Funktie-informatie: H
Ter begeleiding van de spreiding is een coördinatieteam ingesteld. De H
beleidsmedewerker funktioneert onder dit team en heeft daarmee zeer direkteH
en frekwente kontakten. H
Binnen het buro woonwagenzaken van de gemeente Sittard is betrokkene H
verantwoordelijk voor: H
- De dagelijkse werkleiding aan het team (4 personen). H
- De coördinatie van het overleg met de woonwagenbewoners en de sedentaH

bevolking. I- Het verzorgen van de administratief-juridische taakvelden. I- Het overleg met de 7 regio-gemeenten en de ondersteuning van het H
portefeuillehoudersoverleg. I- Het opstellen van het spreidingsplan. I- Het onderhouden van de kontakten met Provincie, Ministeries en Directie ■
Volkshuisvesting. ■

Funktie-eisen: I
- Een opleiding op minimaal HBO-nivo; bij voorkeur in administratief-juridischeß

richting. I- Het vermogen tot relativeren en flexibel handelen. I
- Een zeer goede redaktionele vaardigheid en nog betere kontaktuele

eigenschappen.- De bereidheid ook buiten de normale kantooruren te werken.

Arbeidsvoorwaarden:
Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor een periode van 2V_ a 3 jaar bij
het Streekgewest. De rechtspositie van het Gewest welke overeenkomt met de
bij de overheid gebruikelijke rechtspositie is dan ook van toepassing.
Betrokkene wordt gedetacheerd bij de gemeente Sittard.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kan salarisinpassing plaatsvinden in de
schalen 9 of 10, waarbij een maximumsalaris geldt van ’ 5.290,00 bruto per
maand.

Sollicitatieprocedure:
Eventuele verdere informatie kan worden verkregen bij de heer G. Beurskens,
coördinator afdeling Volkshuisvesting bij de gemeente Sittard, telefoon
04490-18688, tst. 223.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie tot maandag 8 januari 1990richten aa"
het Dagelijks Bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek, Postbus 99.
6160 AB Geleen, onder vermelding van vakaturenummer 8907 op brief en
enveloppe.

Een psychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

y[f? dois storms cmt
I II II I drogisterij/parfumerie UUU^k

zoekt I
1 EERSTE FULL-TIME VERKOOPSTER I
1 PART-TIME VERKOOPSTER ■
Eisen: I
* schoonheidsspec. A I
* ervaring in de verkoop H
* klantenvriendelijk optreden en service bewust ■
* in teamverband kunnen werken H
* belangstelling voor mode H
* ambitieus - eigen intiatief - pittig H
Schriftelijke sollicitatie met pasfoto naar: Dols-Storms, I
Steenweg 65, 6131 BD Sittard, t.n.v. dhr. B. Widdershoven.

__^___

IDUROXGASBETONB. V. produceertW[I
4fabrieken in deBenelux niet alleen I
blokken en gewapende elementen, maiï I
_w_w. __/. /t.__ a/s1verwerker/onderaan I
nemer van eigen produkten. m I
Wijzoeken voorspoedigeindiensttreding I

_! VERKOOP I
RAYONMANAGERS m/v I
in de leeftijd van 30-40 jaar. I
Voor de rayons: Randstad Holland en de provincie Limburg I
De medewerkers dienen te beschikken over: ■- opleiding H.T.S. Bouwkunde, danwei bouwkundige kennis ■

op H.T.S.-niveau; I
- verkoopervaring in een buitendienstfunctie binnen de I

bouwnijverheid; I
- goede contactuele eigenschappen en organisatorisch I

vermogen.

Door uitbreiding van het aantal verkooprayons, wordt van d<j
nieuwe medewerker verwacht, dat hij/zij, gezien de veelheid
van de bij deze baan behorende activiteiten, een- "doener' |S

met ruime commerciële ervaring in de Bouwsector en bij
voorkeur woonachtig is in het centrum van bovengenoemde
rayons.

Tegenover een enthousiaste taakuitvoering wordt een goede
honorering gesteld en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Een uitdaging? Schrijfdan naar

duroxliOTrïïïTÏ____l
Postbus 23,4200AA Gorinchem.
la. v. deheer W.F. de Jong, Hoofd
Personeelszaken. Telefoon01830-509/1^
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Van onze rtv-redactie

Super Channel
sluic contract
met Visnews

door harrie cremers

lem', 'Op de step' en, met Leen
Jongewaard, 'In een rijtuigje.

peeliilm Dolly
Dols op tv

ERLEN - De TROS brengt
sdagmiddag om 16.57 uur op
lerland 2 'Dutch Treat', de
üe echte Dolly Dots speelfilm.

* film van Menahem Golan
Voram Globus werd in 1986
Sebracht en laat de vijfDolly
k in Amsterdam en Amerika
l aantal dolle avonturen bele-

Programmamaker Jacques Klö-
ters van 'Podium' heeft de ge-
luidsband gekregen via de
Steungroep Rusthuis Vol Herrie,
bestaande uit twee mensen die
zich inzetten voor het boven wa-
ter halen van verloren gewaande
opnamen van 'Ja zuster, nee zus-
ter. De steungroep heeft zijn
naam ontleend aan het pension

waar Hetty Blok als zuster Klivia
de scepter zwaaide. "Klöters: „'Ja zuster, nee zuster' is
een van de grootste raadsels van
deze tijd. ledereen roept maar
dat de afleveringen verloren zijn
gegaan. Eerst zouden ze in vlam-
men zijn opgegaan bij de brand
in de Vitus-studio in '72. Later
werd gemeld dat de VARA de
ampex-banden zou hebben ge-
wist. Overigens zijn er nog veel
buitenbeelden, die op film zijn

HEERLEN - Het NOS-radiopro-
gramma 'Podium van de Neder-
landse lichte muziek' zal op deze
zaterdagavond tussen 22.00 en
23.00 uur via Radio 1 en 2 de op-
namen laten horen van een afle-
vering uit de tv-serie 'Ja zuster,
nee zuster. Het gaat om de afle-
vering waarin Wim Sonneveld
als gastspeler optreedt en liedjes
zingt als 'De kat van Ome Wü-

opgenomen, bewaard gebleven
„Die steungroep heeft inmiddels
heel wat boven water gehaald.
Genoeg om binnenkort met een
dubbel-cd met liedjes en een
boek te komen, heb ik begrepen.
Zo zijn van de twintig afleverin-
gen, die tussen 1966 en 1969 wer-
den uitgezonden, zestien stuks
op geluidsband opgenomen door
particulieren. Eén van die ban-
den zal ik zaterdagavond laten
horen."

Ontroerende brieven van Kan (maandag bij de KHO) na ook gebundeld

Van onze rtv-redactie
AMSTERDAM - Het commer-
ciële tv-station Super Channel
heeft, voor haar nieuwsuitzen-
dingen, een overeenkomst geslo-
ten met het Britse bedrijf Vis-
news. De samenwerking start in
februari 1990. Visnews zal Super
Channel van nieuwsbulletins
voorzien in drie talen: Duits, Ne-
derlands en Engels. Ivledio 1990
zal het nieuws ook in het Frans
worden geproduceerd.
Super Channel zal dagelijks vijf
bulletins van tien minuten uit-
zenden met Europese en interna-
tionale actualiteiten en sport-
nieuws.
Op 1 januari 1990 opent Super
Channel ook een eigen 'news-
room' in Brussel. Vandaar uit zal
met name het nieuws over de EG
worden bijgehouden.
Visnews is eigendom van de
Reuters Holding, het Ameri-
kaanse station NBC en de BBC.
Het levert tv-nieuws aan meer
dan 450 tv-stations in 84 landen.

’Major Dad’:

nieuwe serie

Oud en nieuw op tv:
Seth, Youp en Wim

Veronique
met Ski

Magazine

HILVERSUM - Vanaf nieuw-
jaarsdagis op RTL-Veronique de
nieuwe comedy-serie 'Major
Dad' te zien. De serie (maandag-
avond om 20.40 uur) gaat over
majoor John D. MacGilles, een
conservatieve marine-officier.
De majoor ontmoet Polly Coo-
per, een journaliste met drie
dochters. Ondanks, of dankzij,
hun tegengestelde karakters
kunnen ze het uitstekend met el-
kaar vinden. De vier vrouwen
trekken bij de verstokte vrijgezel
MacGilles in. Dit levert heel wat
komische situaties op. De rol van
MacGilles wordt gespeeld door
Gerald Mcßaney, de rol van Pol-
ly Cooper wordt vertolkt door
Shanna Reed.

Otto: tijdens de oudejaarsavondshow bij het ZDF met
rappen en grollen zowel vanuit Oost- als West-Berlijn.^

’Dansen is ons met

paplepel ingegoten’

Utropa in greep ronKaoma’s’Lambada’

HEERLEN - Opnieuw een
extra lang weekend waarin
ditmaal - behalve vanavond
de inzamelingsaktie voor
Roemenië bij Veronique -
zowel op zaterdag, zondag
en maandag de oudejaars-
conference centraal staat.
Op Nederland 2 neemt Seth
Gaaikema op deze zaterdag-
avond om 21.45 uur af-
scheid van de jaren tachtig
en van 1989 in het bijzonder.
Rechtstreeks vanuit het
Concertgebouw in Amster-
dam improviseert en speelt
Seth in op de allerlaatste
momenten van de actuali-
teit. 'Nog een dag om het
goed te maken' heet zijn
show. „Hoe.dan ook: Neder-
land staat anderhalf uur
lang te kijk en Amnesty In-
ternational wordt er rijker
van", aldus Seth.

" Even terug naar 1981 met deze aardige 'kiek' nu deKRO maandagavondeen oudejaars-
conference met Wim Kan uit dat jaar herhaalt. V.l.n.r. Corry Vonk. impresario Wout van
Liempt, ex-premier Dries van Agt en Wim Kan.

Van onze showpagina-redactie

JiEERLEN- De populariteit van
Jaoma is-al maandenlang groter
'an die van bijvoorbeeld Madon-na of 'The Bangles'. Het komt al-
jmaal door die opzwepende

['ans, de Lambada. Op de valreep
jjan 1989 mag je stellen dat óókeuropa in het bijna voorbije jaar
'tl de greep was van de Lambada-
.Qorts. Dit weekend, rond de
raarwisseling zul je de Lambada
7P radio en tv heel wat keren te
*'en en te horen krijgen. Bijvoor-beeld zondagavond wanneer de
jimburgse 'maestro' Willy
Schobben zijn dirigeerstok ver-
heft in het Vara Danspaleis om
<3.43 uur op Nederland 1. De
.roep Kaoma is maandagavondvoorts te gast in Menschen '89,
jjanaf 20.50 uur op Duitsland 2.
Eerder deze week was men te
Sast bij de BRT-televisie in Brus-
Sel. Tijdens hun bliksembezoek
aan België spraken wij even met
Zangeres Loalwa Braz.

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Met ingang van
zondag brengt RTL Veronique
acht weken lang tussen 16.45 en
17.15 uur informatie over skiën,
snowboarden, langlaufen, toer-
skiënen andere wintersporten in
het programma 'Ski Magazine.
Het programma wordt samenge-
steld met medewerking van de
Nederlandse Skivereniging en
heeft een instructiefkarakter, al-
dus Veronique.
In 'Ski Magazine' wordt aan-
dacht besteed aan actuele
sneeuw-, piste- en liftgegegvens.
Verder worden in het program-
ma bijzonderheden verwerkt
over 45 wintersportplaatsen in
Joegoeslavië, Italië, Zwitserland,
Oostenrijk, Frankrijk en Duits-
land. Naast de rubrieken ski-
gymnastiek en ski-mode brengt
elke aflevering ook informatie
over skiveiligheid en het reizen
nar de wintersportgebieden.

den, die werkt in een van de hou-
thakkerskampen in het noorden.
Daarbij heeft Kagan het aantal
avonturen, dat het meisje be-
leeft, vakkundig in de hand ge-
houden. Bovendien zijn de kleu-
ren perfect van toon en past de
sfeer uitstekend bij het beeld van
de armoedige jaren van de Grote
Depressie. Het mooist van alles
zijn echter het spel van de onbe-
vangen Meredith Salenger als
Natty en de fraaie verrichtingen
van de hond, die in de onderhou-
dende, warme film de wolf ge-
stalte geeft.

;>Het geheime wapen van de
lambada? Er wordt eindelijk

lichaam tegen lichaam ge-
danst. Lang genoeg dansten de
Mensen alleen", aldus lead-zan-
Seres Loalwa Braz (36). De leven-
dige band telt vijftien leden: ze-
J[en muzikanten en acht dansers.ue muzikanten, die bijna alle-
maal in de Franse hoofdstad wo-
Jjen, richtten in mei van dit jaar
J»e band Kaoma op en brachtenlambada uit, hun eerste single.
*-en schot in de roos, want de
Maat kwam onmiddelijk in de
hitlijsten terecht. Meer dan twee
biljoen singles vlogen inmiddels
als warme broodjes over de toon-bank.

Zondagavond komen Theo en
Thea bij de VPRO om 20.37 uur
op Nederland 2 eerst aan bod
met hun bespiegelingen over het
afgelopen jaar en de jaren tach-
tig. Even na 22.00 uur brengt
Paul Haenen - eveneens bij de
VPRO - rechtstreeks vanuit het
Betty" Asfalt Complex het pro-
gramma 'Margreet Dolman
breekt de avond. Freek de Jon-
ge, die je met oudjaar eigenlijk
met een conférence' op het
scherm zou verwachten doet dat
niet, maar is wél een van de gas-
ten in het programma van Hae-
nen. Tijdens en na dit program-
ma kun je om 22.28 uur bij de
VARA op Nederland 1 afstem-
men voor de oudejaarsconferen-
ce van Youp van 't Hek. Dit pro-
gramma werd al eerder in 'De
kleineKomedie' van Amsterdam
opgenomen en Youp van 't Hekheeft overigens op het laatste
moment nog wijzigingen in zijn
dagboek van december moetenaanpassen in verband met de ak-tuele ontwikkelingen in Roeme-nië.
Youp van 't Hek: „Ciao Sescu. Zowordt mijn programma ongeveerper dag aangepast. Ik hoor dateen op de vier Roemenen bij deSecuritate was. Waar ik zo over
na.!fn't' 'S dat de DUl"gers zó ver-
vuld van haat en wantrouwen je-
gens elkaar moeten zijn. Onge-
looflijk."

Vliet, Gerard Cox, Seth Gaaike-
ma en Jasperina de Jong zeggen
niet alleen veel over de geadres-
seerde, maar mogelijk nog meer
over de briefschrijver zelf. Zon-
der uitzondering zijn ze bondig
en met een grote zorgvuldigheid
en een even gróte betrokkenheid
geschreven. Dat blijkt vooral uit
de be- of ontmoedigende woor-
den aan toen nog jonge, onbe-
kende sterren, die naar een
plaatsje in zijn ABC-cabaret sol-
liciteerden - de broedplaats van
talent, dat door hem liefdevol
werd gekoesterd en begeleid.
Jasperina de Jong schrijft hij in
1959 na een auditie, dat hij 'eer-
lijk gezegd geen enkel talent had
kunnen ontdekken. Hij raadde
haar dan ook aan 'amateur' te
blijven. Ook over Gerard Cox is
hij in 1963 nog lang niet tevreden
vanwege diens 'quasi poëtische
teksten. Maar over Herman van
Veen is hij in 1967 vol lof na een
voorstelling: „Het had iets bui-
tenlands... Alleen daar is het nog
mogelijk (leek het mij nog moge-
lijk) plotseling een groot talent te
ontdekken, zonder er eigenlijk
van gehoord te hebben".

middag om 12.15 uur vanuit We-
nen. Waar het om show gaat,
spant het tweede duitse tv-net
ZDF zondagavond de kroon.
Van 21.00 tot 01.30 uur brengt
men live een oudejaarsprogram-
ma met muziek, amusement, in-
terviews en reportages uit Oost-
en West-Berlijn. Gasten zijn on-
der anderen David Haselhoff,
Chris Andrews, Middle of the
Road, Thomas Gottschalk, Ha-
rald Juhnke en Otto.
Voor de filmliefhebbers heeft het
tweede tv-net van de BRT zon-
dagavond om 22.00 uur de klas-
sieke, uit 1965 daterende, rol-
prent 'Dokter Zhivago' in petto
met in de hoofdrollen Omar Sha-
rif en Julie Christie. De comedy-
serie 'Laat maar zitten' met
Johnny Kraaykamp beleeft op
de laatste dag van 1989, zondag-
avond om 19.57 uur op Neder-
land 1, een extra lange afleve-
ring. Uiteraard wordt er ook in
de gevangenis oud en nieuw ge-
vierd en om het feestje luister bij
te zetten wordt er van alles en
nog wat de gevangenis binnen
gesmokkeld.
Ook nog even twee opera's aan-
stippen: zaterdagavond om 20.20
uur bij de NOS op Nederland 3
'Cosi fan Tutte' en nieuwjaars-
dag om 14.55 uur bij de KRO op
Nederland 1 Giuseppe Verdi's 'Il
Trovatore'.

Kleurrijk
"et succes van de groep is vol-gens Braz niet alleen te dankenaan het uitbrengen van onder
"heer Lambadamuziek. „De suc-
cesformule zit 'm volgens mij in
"tet feit dat we een kleurrijk ge-
nschap vormen. We zijn een
jjiix van Brazilianen, Afrikanensdansenen bewonersvan het Ca-
ribische Zeegebied, van wie de
feesten al jarenin de muziek zit-
*n. Die achtergrond, met een
{"Vjkdom aan ervaring, is heel be-
langrijk. We weten waar we mee
bezig zijn".

„Ook in Brazilië kan ik niet meer
ongemerkt over straat lopen.
Toch ben ik blij dat we zover zijn
gekomen. Ik heb het gevoel hier-
door iets voor de Braziliaanse
mensen te kunnen betekenen",
aldus Braz.
Het feit dat de groep zo groot is,
zien Braz en Bonaventure niet
als een bedreiging voor de band.
„We zullen niet sneller uit elkaar
vallen dan kleinere bands. Na-
tuurlijk hebben we zo nu en dan
problemen. We vormen echter
een grote familie, en je bent pas
een goede familie als er af en toe
eens ruzie is".

De Lambada is een tropische
Braziliaanse dans met invloeden
van de'salsa, rock, foro, capuera,
tango en samba. Het is een sen-
suele dans die dicht tegen elkaar
aan wordt beoefend. Uiteraard is
de dans in Brazilië ook enorm
populair; er zijn zelfs speciale
'lambaderias', clubs waar enkel
de Lambada wordt gedanst.

Sensueel

De enorme rage rond de Lamba-
da uit zich onder meer in het
groeiend aantal cursussen om de
Lambada-dans onder de knie te
krijgen. Braz en de andere band-
leden vinden het prachtig, maar
tegelijkertijd ook verbazingwek-
kend. „Het is zo normaal en na-
tuurlijk voor ons. Het dansen
wordt je met de paplepel ingego-
ten. Ik zou niet zonder kunnen;
ik dans om mijn problemen te
vergeten en mezelf uit te leven".
Ze benadrukt dit nog eens door
een paar uitbundige bewegingen
met schouders en armen.

Kaoma was al driemaal in Neder-
land. De Nederlandse mentaliteit
heeft volgens Braz positieve en
minder positieve kanten. „Ik
kom oorspronkelijk uit Brazilië,
en daar zijn de mensen wat war-
mer en makkelijker in hun doen
en laten. Overigens heb ik Ne-
derlands bloed; mijn grootvader
was Nederlander". De openheid
van het Nederlandse volk ervaart
ze als positief. „Jullie staan niet
alleen open voor nieuwe ideeën
op gebied van samenleving en
politiek, maar ook muziek, en
dat is heel gunstig".

Nederland

leen op deze manier kan het goed
gaan".
Kaoma heeft niet alleen Lamba-
damuziek in het repertoire, maar
heeft nog veel meer in huis. Reg-
gae, Afrikaanse muziek, rap,
rythm & soul. „You name it, we-
've got it", lacht Jean Claude Bo-
naventure. Al deze soorten mu-
ziek zijn te horen op hun tweede
album.

Maar hoe blij, boos of diep bele-
digdKan ook is, zijn brieven be-
houden dezelfde rustige, vaak
excuserende toon, alsof hij het
vervelend vindt te kwetsen. Heel
ontroerend is de laatste brief in
de bundel, in 1983 aan zijn vaste
begeleider Ru van Veen gericht,
wanneer Kan zich uit het vak
heeft teruggetrokken en hij mij-
mert over hun jarenlangesamen-
werking, over de 'verwording'
van puur amusement via de tele-
visie en over zijn eigen levens-
avond. Een afscheidsbrief,
eigenlijk. Deze brieven zeggen
veel over Wim Kan en over dat-
gene, wat hem werkelijk bezig-
hield. Er is inderdaad'nog zoveel
anders 'dan dat theater', waar je
even warmvoelend bij betrokken
kunt zijn.

°raz, die voor de formatie van de
°and al twintig jaar als solo-zan-
Seres aan de weg timmerde, wijst
°P de betekenis van de hand-zaam. „Kaoma staat voor rust.
"et is ons sleutelwoord. We doen
aUes rustig aan, en denken navoordat we aan iets beginnen. Al-

Show uit 1981
Op nieuwjaarsdag is wijlen WimK-an^na Telebingo (met o.a. Fred-
dy Breek) en '100 dagen zonder

.... °P de late av°no. van 23.10tot 00.15 uur bij deKRO-televisie_ Zlen" interview en eenshow uit 1981. Alles wees eropdat, wegens onvrede tussen Kanen de VARA, er op oudejaars-avond 1981 geen traditioneleconference met wim Kan zouzijn. Toen Wim Kan werd uitge-nodigd inKRO's 'Alles is andersshow rijpte het idee om tóch eenconference te doen. Er werdenopnamen gemaakt in het Nieuwede la Mar Theater en pas kortvoor de uitzending gaf Kan hetgroene licht. Zodoende kon dekijker in 1981 getuige zijn vaneen gesprek tussen Kan en Aadvan den Heuvel én een oude-jaarsconference, een groot ge-deelte van beide onderdelenwordt dus op nieuwjaarsavond
herhaald.

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 13 januari 1990
De Maaspoort Venlo

MUZIKALE TRIP VOOR
LIMBURGS DAGBLAD LEZERS

Symfonische Blaasmuziek
Symfonische blaasmuziek in een nieuw jas)e Dat is het motto van de twee grote

concerten, die door de KRO in cultureel centrum De Maaspoort in Venlo
worden georganiseerd. Gerenommeerde blaasorkesten. befaamde solisten en

koren werken mee aan deze concerten, die elk een apart thema hebben

V_____J________________K*_ÉF_P _T ____A_H__%_P_______ ""~~ a^a^ __r'^^ _ ma Uw■ 'm\r-~- "^^_r *^_k__-k>

Tijdens het eerste concert staat de Spaanse blaasmuziek centraal
Originele blaasmuziekcomposities. arrangementen van symfonische werken en

een soloconcert worden uitgevoerd door deKoninklijke Harmonie van
Thorn 0.1.v. Jan Cober. het Nijmegens Studentenkoor 0.1.v. Alphons

Diepenbrock en de bekende Limburgse fluitist Emile Biesen
Op het programma van dit zonovergoten Spaans programma o.a de
Homenage a Sorolla van Ferrero. het gitaarconcert Fantasia para vn

Genrilhombre van Rodrigo in de versie voor orkest en fluit-solo en de
Celebraciones Medievales van Carlos Surinach. een spektakulaire en
temperamentvolle compositie voor groot harmonie-orkest en koor

Via uw Limburgs Dagblad bent u in de gelegenheid dit concert
volledig verzorgd bij te wonen.

Voor de prijs van ’ 33,50

brengen wij u per luxe touringcar naar Venlo v.v.
is de entreeprijs inbegrepen
krijgt u bovendien twee consumpties

- vertrek vanaf z 18.00 uur, diverse opstapplaatsen- thuiskomst rond middernacht

Vanaf 2 janvan kunt u bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en
de VW Vaals boeken voor deze muzikale trip

_^
_i .

Zwerftocht
Wie graag kijkt naar films van
Walt Disney verwijzen we naar
'De avontuurlijkezwerftocht van
Natty Gann', op deze zaterdag-
avond om 19.27 uur op Neder-
land 1 te zien bij de NCRV. In op-
dracht van Walt Disney Produc-
tions wordt dit weer een typische
gezinsfilm, die voor het overgro-
te deel bestaat uit een immense
speurtocht van een meisje naar
haar verdwenen vader. Geld
heeft ze niet, vrienden evenmin
en haar enige gezel is een grote
wolf, die haar beschermt.
De film speelt in de jaren d.ertig
en het valt niet moeilijk om te ge-
loven in de harde tocht vol geva-
ren en ontberingen. Natty moet
duizenden kilometers dwars
door Amerika reizen om een
kans te maken haar vader te vin-

Show, opera, films
Verder in dit weekend tijdens de
jaarwisseling, zoals gebruikelijk,
heel veel amusement, show,
films en niet te vergeten het
Nieuwjaarsconcert, maandag-

" Kaoma: je bent pas een goedefamilie als er af en toe eens
ruzie is.

Brieven Kan
Voor devele fans van Wim Kan ishet overigens nog interessant omte weten dat uitgeverij Balans inAmsterdam ook een aantal vande brieven van deze grote confe-
rencier heeft gebundeld in 'Er isnog zoveel anders dan dat thea-
ter, brieven van Wim Kan' Hetzijn er in totaal 26, geschreven inde periode 1945-'B3, ongetwijfeldmaar een minieme greep uit dehoeveelheid correspondentie die
Kan gevoerd moet hebben. Aleerder verschenen bij Balans 'De
dagboeken van Wim Kan; de ra-diojaren 1957-1968' en 'De dag-
boeken van Wim Kan; de televi-
sietijd 1968-1983.
De gebundelde brieven aan nu
bekende namen als Paul van

(ADVERTENTIE)
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Echtpaar Moelee
wint reis naar New Vork
Op het hoofdkantoor vao reisbureau van der Biesen te Kerkrade werd
donderdag jl. de hoofdprijs uitgereikt van de LD-TV-prijs vraag.

H__3_B_B3_BBB_____B______________B_M _B_f
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Het echtpaar Moelee ontvangt uit handen van mevrouw van der Biesen de
reischeque voor New Vork. Links op de foto Wim Schinkel van LD-TV.

Net als vele inwoners van Heerlen en Kerkrade keken mevrouw en meneer
Moelee uit Heerlen vanaf de start elke dag naar LD-TV om de puzzel op te
lossen. En net als vele inzenders hadden zij de goede oplossing: ELDEETV.
De kwaliteit van de slagzin maakte hen uiteindelijk winnaar van de 5-daagse
reis naar New Vork, beschikbaar gesteld door LD-TV en reisbureau van der
Biesen.
De slagzin, die door mevrouw Moelee werd bedacht luidt: „LD-TV, een kabel-
achtig goed idee."
De reis naar New Vork wordt de eerste grote trip van het echtpaar Moelee en
voor meneer zijn eerste vliegreis. Hij is elektromonteur, gespecialiseerd in
computers, terwijl zijn vrouw het liefst puzzelt. En dat met succes, zoals nu
bleek.

Naast de geweldige reis waren er nog meer prijzen te winnen. Ook hierbij
werden door de jury de slagzinnen kritisch bekeken.
De kledingbon t.w.v. ’ 500,-, beschikbaar gesteld door Elbee Mode Heerlen,
is gewonnen door A. Broekaart te Heerlen. De Ray-Ban zonnebril t.w.v.
’250,-, beschikbaar gesteld door Peree & Jongen Heerlen, is gewonnen
door W. Linckens te Heerlen. Het diner voor 2 t.w.v. ’ 100,-, beschikbaar ge-
steld door Cuisine du Soleil Heerlen, is gewonnen door G.G.M. Lochner Kerk-
rade. Auto-accessoires t.w.v. ’ 100,-, beschikbaar gesteld door Canton-
Reiss Heerlen, zijn gewonnen door J. Pol te Eygelshoven. Vijf keer 2 uren
bowlen, beschikbaar gesteld door Bowling- en Partycentrum Hoeve de Aar
Heerlen, zijn gewonnen door H.H. Jongen te Heerlen, José Urlings-Vluggen
te Heerlen, R. Bogaert te Heerlen, Max Ruiters te Kerkrade en P.H. Schlech-
triem te Kerkrade. De drie radio's in de vorm van een Porsche, beschikbaar
gesteld door Weijden Brunssum, Geleen, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade,
Schaesberg, zijn gewonnen door H. v. Geutselaar te Heerlen, fam. Geurten te
Kerkrade en J. Schiffelers te Heerlen. De auto-accessoires t.w.v. ’ 100,-, be-
schikbaar gesteld door Veneken Autocenter Heerlen, zijn gewonnen door B.
Stollman te Heerlen.

Ook op zondag 30 december '89 is| de "Zwarte Markt" geopend van 9.00 tot 18.00 uur |

-% Ut ■■kaa> w"l —^____■__■ i
____________

i i ___^_^^__ — __________________________________
__!&;* JB_______» *____■ _________________________■_■_________________!

" i* p^___L * I|||i DREMPELS WEG!

*Jll-.fr ruim n mi'ioen Nederlanders met een lichamelijke \Pc __~ "M-fcTSbJÉBjO J

*■ __Li,t_i<.l:b;l-._fe,a;B _<V_fo geleenstraat 9 - heerlen- tel. 045 -7130 30

__. ___J__f___X__T''
J
_________l uW 3 I C T14C14 I PI_C INJ 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.~ -■ <J InL-llLllJ ll^l I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van't Zuiden.

* W^^^ M ' NEDERLANDSE PREMIÈRE \~~WS3m¥m\Wm\\ ________
w j-P"' Jp 'Back to the Future' was slechts het begin B|llV_'t7? _*v^^«wlrW% WÊÊ II ■ BACK TO THE FUTURE II E_N__f_KVi_l__l** ’! wf^ÊtJ JË met Michael J. Fox en Christopher Uoyd B___________->________fl
j^_ *e*^k_^^^o Jl Dagelijks 14.00- 16.15- 18.45en 21.30 uur jjpHfflH
j^. «>'_s_sw»'- 1| De lachsensatie van het jaar! ___M______
ji ____________^^_ 3 _ Een Koninklijke Familie Film: 3^J___^^__lZ ïïïl il 1! : THEO & THEA WSttoftmm
*" . I |n IJ _H _ en de Ontmaskering van het _Pfi____ __£_________ 9 I Tenenkaas Imperium met o.a. __V_fl l<____i** __r^^^^^_^L^L^_^^3 3 Adèle Bloemendaal en Marco Bakker ___f__7 s£^Bf2_____fJ_|
j^. WÜ ÉM | f^V 9 Dagelijks 14.15- 16.15 -19.00 en 21.15 uur 0|

* j_______B________-_-_-l 3ï : NEDERLANDSE PREMIÈRE Hill! _9tl
Jf- IJe lacht de ballen I 3 2 Een stoere komedie met horens I bTIJB3 2 van de makers van 'Life ofBrian' __________É__Y________3Jr van het beeld. 3 5 ; ER|K THE V|K|NG ■'M
)+- 3 " met Tim Robbins, Terry Jones en Mickey Rooney. I^^BJL^JE
* NEDERLANDSE I| j Dagelijks 14.15-16.15-18.30 en 21.00 uur ' jf± f_f 3 = E _VEDEJ?I_A_VDSE PREMIÈRE r^|T/iPff]^^in_T!!ï'_iHl 3, !_F n Prett'9e film met Torn Berenger, Charlie Sheen ___^_P^__l|_i__L 2________L___J 3 _E en Corbin Bernsen __9llTC_fflMV]

* BT^_n_nWn fl E - W,LD thing WmmSSmM
jl mA^mL^Ë^I±^LAU 3B* " Je lacht de ballen van het beeld' ■^i£^33E : Dagelijks 18.30 en 21.00 uur 3?P fTJif?j»_ v _-_M-l 3 3= : pikiiSl

H »I 4Ê. 33^ ■ De topper van de Nederlandse literatuur verfilmd: ___L_J________T_B
BV_4J_-^T^l 11: DE AVONDEN (Gerard Reve) PMHMI)f- yJ I A ' _"*^ BBc met Thorn Hoffmann, Vivianne de Muynck, K^^S^tSjAM I fel KL/"" J B -_-T " R'lk * Gooier. Pierre Bokrna ___Tnl3Jr 3 EJj Dagelijks 14.15 en 18.30uur ___ISnM__BP_B

_. __n__t__flTi^^n^_f__i___B __t^^___E____H —^_"~~"-—"~~^^~~~~ 9f__________i|hfwn|jl l_H__B7 Zonder kind zou zij het nooit gedaan hebben. __r^___
JT BbPl| SfÖ DE KASSIER E (üly was here) P|l^Pß
~ B_dttbfl __"¥_?. 1_ me' Manon van Thijn. Thorn Hoffman en ___sj_PT^M___Jr ■HMtflKt^^^^ttfl IA&J Monique van de Ven 39_____u______B
jj. _■_" _fc_S______E Dagelijks 16 15 en 21 00 uur H____--____________3

* lw__S_9_ssSll NEDERLANDSE PREMIÈRE
■jL. -F__ËC Walt Disney Pictures presenteert I

3^i-S ___hf_r-_3 een splinternieuwe tekenfilm, ontleend ___ffl__ff_FWïB
Jr _________■ El^llVC aan (-'nar'es Dickens' beroemde verhaal BIAHMHMifIIH ■ ÜJ^B OLIVER &co QQ

NEDERLANDSE 13 B NEDERLANDS GESPROKEN) [ggIIGI
Jr PREMIÈRE £_■ Dagelijks 14.00-15.45 en 17.15 uur AL

__________________afcr <s^x~ vhi. MÊ

_&___>" rdt'**'' X'fr ïrrvrnma^L NEDERLANDSE
PREMIERE

jmmmmmm

1

Reduziert! J
Damen- und Herrenkonfektion von führenden Markenherstellern 1

J^^^^iM^Ëfefl^^^il^A^^BS^^^te
;_^B«|fv _^_B _______ ;_i___ rth ______!

_É___EBBS_______l' ~__B-^ T_____. _____"" ■■ ' _B__^--^____s_^ B__fc-^___ê j ■■ _# H£P■ ■ _BI Ik m _PWBB\2__T I

_______________.l_________--^^^^^_^^^^H__l_______^__^^^^_s^^-__B__^ 9__^- TÊrés&v^ '_4i^^___________^_fe ■■s__^','_i',^®^''^s_j ______m I

®^">^' ~*^ ■
____________________ -, --_ verschiedene Farben I

Lady-Shirts mit Knopfleiste, /%/\ QH /flAfO __■- tó JUiïl&l z.T. ausreißbares Futter M_K H
100%BaumwolleGr. S-L <L| OU ////./fl und W ~\J^ nur noch DM I VVI I

nur noch DM Ü9l "J^ P. -~- Modische Damen-.Popeline-Mantel '7 Lady-Stnck Einzelteile verschiedene Dessins _J /\/\Röcke-Pullover-Strickjacken Gr. 36-44 IQÖ __ Herren-Sport-Saccos
Ö£L£_t£ G*7 :/ I starK reduziert nur noch DM IWWl verschiedene Dessins __f A AJ^^2/Ë^ 7 aktuelle Farben IQR 'Lady-Strick-Pullover ©fcfèrfn <- -^

nur noch DM I
in 3 Farben, Sportive Damen-Popeline-Jacken J^fJMMr%.MIE^L Herren-Buisness-Anzüge50%WoNanteil f\t\ mit modischen Details JAA Sportiver Damen-Mantel *\ m*\ ein-und zweireihige Formen AAAGr3B'46

nk «H - Gr3B"44 ' 1/tl . mit Stehkragen 9_lQ . hochwertige Qualltaten 9Q.K *nurnochDM \Zv/j nur noch DM ■ _■_■ \/j Gr.3B-46 nur noch DM _C_.*T^ ■ nur noch DM _UVV J

WOHIN WOHIN...ZU^aIiÜI?t

'

Aachen - GroGkölnstraße am Markt Parkpiatz direkt am Hause . , fttN tt u

Limburgs Dagblad Zaterdag 30 december 1989 " 54



België/TV 1
"00 De drie musketiers. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1948 van GeorgeSidney. Kardinaal de Richelieu wil Lo-dewijk de Dertiende, de koning van
r^ankrijk, uit het zadel wippen. De

nge d'Artagnan kiest dezijde van de
Pre musketiers, die zweren tegen deJoning Richelieu te steunen.'"05 De collega's. Serie. Afl. 34: HetJossier.

,'"45 Korte film.. -55 Nieuws.
Tik Tak. Animatieserie. Afl. 124.

""05 Plons. Afl.: Plons en de stads-
-IfinlUssen,."'o1Ussen-
,."'0 Hokus Pokus. ERU-animatie-'Hrn.
8-20 Paardenparade 1989. Amuse-
mentsprogramma vanuit de Nekker-

.^al in Mechelen.
19-10 Het gebeurde hier, Karel de
Baluwer. Een zogenaamd waarge-
oeurd verhaal.8.20 Joker- en lotto-trekking.

20 n° Nieuws-
"oo Buren. Australische serie. Afl.*6°. Charlene wil terug naar haar va-
"2o Weekendfilm. Emma, koninginan de Zuidzee. Amerikaanse tv-film

£*n John Banas. Deel 1.Emma Aliza
°e, een Polynesische-Amerikaanse

staat in de tweede helft vanre negentiende eeuw bekend alsyueen Emma of the South Seas. Ze______

" GeneKelley in de speelfilm
'De drie musketiers'. (Bel-
gië/TV 1 - 15.00 uur.)

raakt verwikkeld in de intriges van de
koloniale mogendheden in de Stille
Oceaan.

21.55 Mona Lisa. Muziekprogramma.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weekendfilm: Emma, koningin

van de Zuidzee, deel 2.
00.20-00.25 Coda. Charmante hen-

riette, van Roberty.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Turkse migranten.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 920. Glens graf wordt

niet alleen door Susan bezocht. Craigraakt mi problemen wanneer hij bij zijnaagtaak nog een avondcursus wil vol-gen.
19.25 2 x 7. Tv-spelletje met Mark De-mesmaeker
19.30 Nieuws.
20.00 Van Pool tot Evenaar. Toeristi-sche quiz.
21.15 Het ei van Christoffels. Week-J^^gazine met reportages.
22.45-23.00 Sport op zaterdag.

België/RTBF
_fin_,n

n l.eek-end MickeV. teken-films. 09.30 Spreek met ons mee, cur-
!"s '^erlands. Les, 7 en 8. 10.00--lü.iö tspanol con Victor, cursusSpaans. Les 6 en 7. 11.40 Interwallo-
nonn a?^'ne voor Portugezen. 12.20-S'rken 13eTnaï°nie: ma9azine voorlurken 13.30 La pensee et les hom-

°S?flSCh magazine, (herh.).14.00 Theatre Wallon: Mimiye, operettevan George Fay in dialect. Regie- Mar-
«on A°^man en Piere Coeckelberg.17.20 Arts magazine, cultureel magazi-ne. 17.55 Génies en herbe. 18.25

culinair magazine.18.40 Teletourisme, toeristisch maga-
zine 19.15 Paardenkoersen. Aansl-Trekking van joker en lotto. 19.30 Jour-naal. Aansl.: Weerbericht. 20.00 Varié-té a la une. 20.05 Le jardin extraordinai-re, natuurmagazine.2o.4o Dark crystal,Amerikaanse speelfilm uit 1982 van

Jim henson en Frank Oz. 22.10 Con-
cert en contrastes: Openingsconcert
van het Conservatorium van Luik. Fil-
harmonisch orkest van Luik 0.1.v. Pierre
Bartholomée. Symfonie nr. 6van Tsjai-
koysky. 23.00 Rochefort 89, hoogte-
punten uit het Festival du Rire te Ro-
chefort. 23.20 Uitslag trekking van lotto
en joker. 23.25 Weerbericht en laatste
nieuws. 00.00-00.05 Musique balade.

België Tele 21
16.00-18.00 Tennis: European Comm-
unity Young Stars vanuit Arlon. 18.40
Top 21, popmuziek. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Chapeau melon
et bottes de cuir. 19-delige serie. Afl.:
Danses macabres. 20.55 Le défilé,
Poolse documentaire uit 1989 van
Andrzej Fidyk over Noord-Korea.
(herh.). 22.00-22.55 Cargo de nuit:
Spécial années 80.

TVS
16.05 TVS info. 16.15 Cinema, cine-
mas. 17.15 Carabigne FM. 17.45 Gour-
mandises. 18.05 Les animaux du mon-
de. 18.30 Génies en herbe. 19.00 Sen-
tier. 19.30 TVS info. 19.40 l'Art au mon-
de des tenebres. 20.35 Avis de recher-
che. 22.00 Actualités. 22.30 Club TVS.
22.35 Les Fugitifs. Speelfilm. 00.05-
-01.00 Le monde du cinema.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.07 TROS
op 1 - dag '89. Met om: 8.30, 9.30,
10.30, 11.30, 13 30, 14 30, 15.30,
16.30 en 18.30 TROS Aktua
nieuwsoverzicht. (7.30, 12.30 en
17.30 Nws.). 12.55 Mededelingen
t.b.v. land- en tuinbouw 19.03
Compilatie TROS op 1 - dag '89.
19.30 Akkoord special 22.03 Po-
dium van de Nederlandse lichte
muziek 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Damokles 102-7.00
Niemandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00
VARA's vrije zaterdag: 704 De
opening. 9.04 De ronde van Hilver-
sum. 11.04 Bal op het dak. 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Wie in
't Nederlands wil zingen. 15.04 Ty-
pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek 17.04 Glas in
lood. 18.04 Echo. 18.15 Levenslief
en levensleed. 19 03 KRO's coun-
try time. 19.50 Ter overweging
20.03 NOS Jazzplatform. 21.00-
-7.00 Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. 8.04 Drie voor negen. 9 04:
Gospelrock. 10.04 Popsjop. 12.04
Paperclip-radio-oliebollenfeest
14.04 Popstation 16.04 NCRV-za-
terdag-sport. 18.03 Driespoor.
19.03 Paperclip-radio. 21.03
Crossroads. 23.03 Late date.
00.00-03.00 Studio 3, concert van
U2.

radio
Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden.
(8.00 Nws). 9.00 Toppers van toen
klassiek. 10.00 Caroline. 11.00
Kurhausconcert: Klassieke piano-
muziek. 12.02 Muziek voor miljoe-
nen. 13.02Veronica Klassiek: Koor
en Orkest van The Academy of the
Begynhof met sol. 1435 Veronica
Kamermuziekserie 88/89. Arden
pianotrio. 15.10 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten. 16.02
Lang leve de opera!lB.o2 Avond-
stemming. 20.00 Nws. 20.02 KRO-
klassiek op Zaterdagavond met om
20.02 Sweelinck en tijdgenoten:
Nederlands Kamerkoor; 20.55 En-
semble Kreuzspiel. 22.02 Orgelru-
briek. 22.30 Laudate: Motetten
23.00-24.00 KRO-literair: Camera
Obscura: Jaaroverzicht.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws
9.02 NOS Sportief 925 Water-
standen. 9.30 Werken aan werk.
10.00Hollandse nieuwe. 10.15 De
muzikale fruitmand 11.15 Tijdsein
thema. 12.00Nws. 12.05 Meer dan
een lied alleen ! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg 13.00 Nws. 13.10
Ronduit-Radiokrant extra 14.00
The Troubleshooter 16.00 Minjon.
17.00 Licht en uitzicht. 17,45 Post-
bus 51, Nederlandse Antillen en
Aruba, een uitzending in samen-
werking met het Kabinet voor Antil-

liaanse en Arubaansezaken. 17.55
Mededelingen en Schippersbench-
ten. 18.00 Nws. 18.10 lyi haberler
(Goed nieuws) 18.25Kayen Rasja
(Er is hoop) 18.40 Arabisch progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20 30 Laat ons de rustdag
wijden. 21.00 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 21 15 Reflector. 21 35
Deze week 22 00-23 00 Zaterdag-
avond-uur.

OmroepLimburg
9 03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur 12.03-12.58 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg..
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktual. 17.15-17.58 Vrijspel: pop in
Limburg.

BRT 2
6 00 Nieuws. 6.05 Welkom week-
end. (6.30-700) 7.30 Nieuws en
RVA.-berichten 8.00 Nieuws
08.10 Te bed of niet te bed. 10.00
Nieuws. 1003 Buitenspel 1130
De Vlaamse Top Tien. 12.00 Top
30. 13.00 Nieuws 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Leiever. 19.00 Dansbar. 20.00
Domino 23 30 Nachtradio (tot
06.00 uur) Met nieuws om 24 00
uur.

Belg. Rundfunk
06.35 Radiofruhstück. 07 15
Wunschkasten. 07 45 Veranstal-
tungskalender 08.30 Besmnliche
Worte 09.05 LP-Markt. 10.00 Hft
oder Niete 12 00 Musik bei Ttsch.
12.15 Veranstaltungskalender.
12 45 lm Brennpunkt 13.00 Hitpa-

rade. 17.05 Forum - Das Kulturma-
gazin. 18.10 BRF-Aktuell. 18.36
Freie Tribune. 18.45 Abendstand-
chen 19.00-0000 Stars und ihre
story's

Luxemburg/RTL
05.30 Gutenmorgen 09.00 Ein Tag
wie kein anderer am Wochenende
11.00 Treff nach elf. 12.00 RTL
Themen am Wochenende. VC.IS
Ist ja 'n Ding! 14.00 Viva. I^.oo
Sportshop. 18.00Unglaubliche Ge-
schichten. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig Musik Non Stop.
00.00 - 01 00 Traumtanzer

WDR 4
Elk heel uur nieuws, behalve om
11.00. 1300, 15.00, 17.00, ISHSO,
21.00 . 04.05 Radiowecker 06.05
Morgenmelodie 07 55 Morgenan-
dacht 08.05 Zum Tage. 08.07 In
unserem Alter. 09.05 Musikpavil-
lon. 12.05 Pop-Report. 14.05 Wirt-
schaft Aansl. Orchester der Welt
15.00 Café Carlton. 17.00 5 Uhr
The. 1900 Aut ein Wort 20 05 Das
Sonntagskonzen 22 05 Musik zum
Traurnen. 22 30 Nachtexpreß

" Beau Bridges, Jordan Bridges en Lloyd Bridges in de
speelfilm 'Thanksgiving Promise'. (Nederland 1 - 15.52
uur.)

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: Zimbabwe, portret van Livings-
tone Manhombo uit Zimbabwe.

18.30 Sesamstraat.
18.45 De geheime wereld van Polly
Flint. 6-delige Engelse serie. Afl. 6
(slot). Polly heeft genoeg van het ge-
zeur van haar tante en besluit te ont-
snappen.

19.10 Volken rond de Stille Oceaan.
11-delige documentaire serie. Afl. 9:
Het laatste continent.

19.54 Trekking van de lottogetallen.
20.00 Journaal.
20.20 Avondvoorstelling: Cosi fan

tutte. Komische opera van Mozart.
Orkest en koor van het Drottningholm
Hoftheater 0.1.v. Arnold Östman
m.m.v. solisten.

22.42 Studio Sport.
23.12 Journaal.
23.18-23.23 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

spionageserie naar het boek van Len
Deighton. Afl. 13 (slot). De spanning
stijgtten top als de ontknoping zijn cli-
max bereikt aan de Muur in Berlijn.

23.58 "«Opmaat. Huub ten Hacken
bespeelt het orgel van de Sint-Jan
Kathedraal in 's Hertogenbosch.

00.13-00.15 Huizen van Oranje: Kas-
teel Wisch, terborg. (herh.).

RTL Veronique 10.00 Children's SSVC. Vandaar.:
The wisdom of the Gnoms.

10.30 The Real Ghostbusters.
10.50 Lost in Space. Serie.
11.40 Scooby Doo.
12.00 A question of sport.
12.25 The Waltons.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Pop Spot.
18.45 Blind Date.
19.30 The Flying Doctors.
20.15 The Les Dennis Laughter

Show.
20.45 Birds of a feather.
21.15 Saracen.
22.05 Saturday Night Clive.
22.50 Holiday Outings.
23.00 News and weather.
23.15 Carrott's commercial Break-

down.
00.05-00.55 Midnight Caller.

SSVC

Duitse speelfilm uit 1963 van GusV
Gotzler. Aansl. tekenfilm. 15.55 Der
Goldene Schuß. 16.05 Auf und davon.
Toeristisch magazine. Barbados. 16.30
SAT.I Bliek. 16.40 Ein Duke kommj
selten allein. Amerikaanse actieserie
van Dick Moder. Afl. Ein Ehrenwort verj-
flüssigt sich. 17.35 Teletip Auto. 17.4S
Programma-overzicht. 17.50 Das ln>
perium, die Colby's. Amerikaanse tarnt-
lieserie van Robert Scheerer. Afl. Das
Projekt. 18.45 SAT.I Bliek. 19.00 Auf
Videosehen. 19.30 Batman. Ameri-
kaanse comedyserie van Robert Butler.
Afl. Der Ring aus Wachs. Deel 2. 19.5$
SAT.I Wetter 20.00 MacGyver. Ameri-
kaanse misdaadserie van Michael Ve-
jar. Raketten für die Rebellen. 20.55
SAT.I Sport. 21.00 Durch die gelbe
Holle. Amerikaanse avonturenfilm va
1953 van Robert Wise.Deel 1. 22.4$
SAT.I Bliek. 23.00 Perrak. Duitse mis-
daadfilm uit 1970 van Alfred Voh-
rer 00.30-00.40 Programma-
overzicht.
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ideeënbus. Programma waarin
ideeën en vindingen voor het voetlicht
worden gebracht. Presentatie: Joop
Daalmeijer.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Crimestory. Serie. Afl.: Torello

in moeilijkheden. Frank Holman legt
belastende verklaringen af tegen
Luca, Bartoü, Taglia en Weisbord.
Bovendien beschuldigt hij Torello van
corruptie.

21.20 Veronica sport.
21.45 Seth Gaaikema. Nog één dag

om het goed te maken, oudejaars-
conference.

23.15 Moody Blues: Songs in white
satin, compilatie van hits van de afge-
lopen jaren en een interview met de
leden van de band.

23.40 Pin up club. Erotisch magazine.
00.11 Journaal.
00.16-01.55 ""Irving Berlin's 100th

birthday celebration. Showpro-
gramma, met Ray Charles, Bob
Hope, Shirley MacLaine e.v.a.

Duitsland 1

BBC Europe
09.55 Today's Viewing.
10.00 Playdays.
10.20 The Late Show.
11.00 Living Legends: Burke and

Hare.
11.30 Talk of the 80's.
12.10 The 1989 Royal Tournament.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
18.05 News and weather.
18.15 Sports Round Up.
18.20 Bobs Full House.
19.00 Newsview.
19.45 That's Showbusiness.
20.20 The Les Dawson Show.
21.00 Lost Worlds, vanished lives-,'
22.30 News and sport.
22.50 Richter plays Chopin.

07.00 Countdown. 08.00 Fun Facta*V
10.00 Tennis 13.00 Voetbal. 14.00
Schansspringen. 15.00 Cricket. 16.00
Parijs-Dakar Rally. 17.00 Cross Coun-
try Atletiek. 20.00 Tennis. 22.00 Kunst-
schaatsen. 23.00 Parijs-Dakar Rally.
23.15 Rugby League. 00.15 Schans-
springen. 01.15-01.30 Parijs-Dakar
Rally.

Duitsland 2 Super Channel

NO Programma-weekoverzicht.
JO Heute.

:"3 Weltenbummler. Met Hardy
%er naar Antartica.:*5 T'ai chi chuan. Afl.: Die Erde

■[>0 heute.I^3 Auslandsjoumal.
45 ZDF-info Gesundheit. Gezond-

-15. Heute-
-5* Die singende Engel von Tirol.

speelfilm uit 1958 vanBrcd Lehner.
5 Urnschau.

NS Persoverzicht.
ijJO Heute.
l$ Europamagazin.
i"0 Ringelnatter und Flusskrebs.j^beobachtungvon Helmut Barth.■'"O Wer klopfet an? Weihnachten

£[Lager.■»0 Hallo Spencer. Kinderserie.\^-: Denkste.■"O Buddenbrooks. 11-delige tv-
Afl. 6.
Champagner Clans. Reporta-

* over de Duitse banden met de
|-]inbouw in de Champagne.

«0 (TT)Bernardo Bertolucci und
J°er letzte Kaiser", Reportage over
j* totstandkoming van Bertolucci's

Ij, The last emperor.
lj'«s Hier und Heute unterwegs.
Ij'JO Sportschau-Telegramm.
v]s Sportschau.
I,'JO Markt.
lj'»0 Duck Tales.jjSB Programma-overzicht.
jq'oo (TT)Tagesschau. -"'S ""ich lade gem mir Freunde

'n- Amusementsprogramma t.g.v.
g 65-ste verjaardag van de presen-,{or Heinz Schenk.

08.00 ""Programma-weekover-
zicht.

08.30 Nachbarn in Europa. Informa-
tie in het Turks, Servokroatisch en
Spaans.

09.00 Gezamenlijk ochtendpro-
gramma ARD/ZDF.

11.03 Nachbarn in Europa. Interna-
tionaal weekendmagazine.

12.35 Diese Woche. Weekjournaal.
12.55 Die Sport-Reportage. Schans-

springen: Internationaal 4-Schanzen
Toernee, eerste sprong, vanuit

Oberstdorf.
15.20 ««Haste Töne! Het ZDF-festi-

val met straatartiesten, gepresen-
teerd door Mike Krüger.

16.00 Brausepulver. Verhalen uit de
jaren 50. Afl.: Der Heimkehrer.

16.45 Brausepul ver-Reportage: Der
Heimkehrer, jongeren vragen n.a.v.
het voorafgaande programma: hoe
was dat toendertijd?

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Heute.
17.05 ««Diese Drombuschs. Duitse

serie. Afl.: Wiener Liebe.18.05 ««Laura und Luis. 6-delige
kerstserie. Afl. 6. Eindelijk zijn Luis enLaura vrij en is de bende gearres-

07.00 Super BOOS. 13.00 The Mix.
15.30 The big valley. 16.30 Dick Powell
Theatre. 17.30 Eurochart. 18.30 Ultra
Sport. 20.30 Snooker. 21.30 BRoad
Show.Amerikaanse speelfilm uit 1941
van Hal Roach. Een jonge man wordt
ten onrechte in een inrichting voor
zwakzinnigen opgesloten. 23.10 BThe
strange one. Amerikaanse speelfilm uit
1957 van Jack Garfein. Een kadetleider
in een kazerne heeft een nogal harde
manier van optreden ten opzichte van
zijn kadetten. Deze ondernemen een
actie. Aansl. The Mix. 02.00-06.00 Ita-
liaanse programma's van Rete Mia.

MTV Europe
TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

RADIO
?.._'.'. __ 9,5-. 3 en 100^3 mHz: 747kHz (402 m) en1251 kHz (240 m)
Radio 2: 921 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ookfrequenties AM- en FM-zenders Radio 1)Radio 3: 103,9 en 90,9 mHzRadio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Hadio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)9iïi:°eP L'mburg: 95,3 en 100,3 mHz
BHT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 mHz)
QT,9oßn

U
Q
ndfUnk:FM s,26en4s

?.»»« 11440l1440kHz van 5.30-19.00) -FM6 en?_7r_. „ L" J.7 mHz> -KG 49.26 m (6090 kHz)WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

kabel- en CAI-abonnees:voor kanalen zie schema exploitant

* = zwart/wit programma

"" = stereo geluidsweergave
Bo = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

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/RTBFI:3en 8
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

TELEVISIE
Jjederland 1: 5. 26 29. 46, 51. 53 en 57Nederland 2: 31, 33, 35. 49. 54, 56 en 60

teerd. Door het amulet van Luis her-
kent hun moeder hen, maar vooral
Luis kan niet meer wennen aan het
geregelde leven.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 (TT)Das Erbe der Gulden-

burgs. Serie.
20.15 (TT)ln 80 Tagen urn die Welt.

Tv-film in 3 delen. Afl. 3. Phileas Fogg
en zijn reisgenoten hebben het niet
gemakkelijk in Amerika. Ook het
oversteken van de Oceaan voor de
laatste etappe heeft nogal wat voeten
in aarde.

21.45 Heute.
21.50 Das Jahr der Hoffnung. Demo-

kratischer Aufbruch im Osten. Aansl.:
Lottotrekking.

23.10 Der geheimnisvolle Doktor X.
Amerikaanse speelfilm uit 1932 van
Michael Curtiz. In New York waart de
maneschijnmoordenaar rond. Het
spoor leidt naar dekliniek van dr. Xa-
vier. Deze heeft het plan om de moor-
denaar uit zijjn tent te lokken door de
moorden te reconstrueren.

00.25-00.30 Heute.

Duitsland 3 West
13.35 Teletekst-overzicht.
14.00 Disneys Gummibarenbande

07.00 Non Stop Pure Pop. 10.00 Club
MTV. 10.30 US Top 20. 12.00 Yo!
12.30 Year in Rock. 13.30 Rewmd 88
15.00 Marcel and Ray. 17.30 Roy Or-
binson Rockumentary. 18.00 The big
picture. 18.30 Rewind '89. 20.00 Mal-
colm McClaren Rockumentary. 20.30
Kristiane Backer. 21.30 Club MTV.
22.00 Party zone. 00.00 Erotika. 01.00
Maiken Wexo. 03.00-07.00 Night "Vi-
deo's.

i08.00 Kontetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

i08.05 Archie. Franse tekenfilmserie.
08.30 Diplodos. Franse tekenfilmse-

rie. Afl.: Das Weiche in Santos.
08.55 Holidays aus Rom. Amerikaan-

se tekenfilmserie. Afl.: Happy heilt
Liebeskummer.

09.20 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie. Afl.: Astros grosser Tag.

09.45 Klack. Kinderspelshow met Ni-
cole Bierhoff.

10.15 Gewusst wie. Programma ge-
presenteerd door Claudia Hessel en
Hans-Gerd Fischer.

10.30 Tele-Boutique. Herh.
11.00 Transformers. Amerikaanmse

tekenfilmserie, (herh.).
11.20 Inspektor Gadget. Franse te-

kenfilmserie, (herh.).
11.50 Die Welt der Schnorchel.
Amerikaanse tekenfilmserie,

i 12.05 Tier-Express. Bezoek aan de
dierentuin van San Diego.

i 12.30 Dance. Dansshowpresenteerd
door Martina Menningen.: 13.00 Heute bei uns.

13.05 Tele-Boutique.
13.30 Ragazzi. Jeugdmuziekmagazi-

ne. Presentatie: Ingo Schmoll.
14.40 Der Eroberer von Korinth.

Frans-Italiaanse speelfilm uit 1961
van Mario Costa, met Jacques Ser-
nas, Genevieve Grad, Gianna San-
tuccio e.a. (herh.). 146 v. Chr.: Heel
Griekenland staat onder heerschappij
van Rome. In de stad Korinth verzet, zich echter een tyran tegen deze on-
derdrukking.

16.00 Coach mit Herz und Schmerz.
16.30 Der Sheriff von New Vork.

Amerikaanse serie. Afl.: Die Vieh-
Diebe. (herh.).: 17.45 Dirty Dancing. Amerikaanse
serie. Afl.: Eine schwere Entschei-
dung.. (herh.).

18.15 Time-square - Ihr könnt uns
alle mal. Amerikaanse speelfilm uit
1981 van Alan Moyle. Nicky en Pa-
mela, twee 16-jarige teenagers, wor-
den door hun ouders en de politie ge-
zocht. De twee jeugdigen onderne-
men wilde acties.

! 20.00 RTL aktuell.
120.15 Kennwort „Schweres Was-

ser". Engelse speelfilm uit 1965 van
i Anthony Mann, met Kirk Douglas, Ri-
i chard Harris, Ulla Jacobson e.a. Sa-

men met een Noorse verzetsgroep
willen de Britten een fabriek laten ont-
ploffen die door de SS wordt bewaakt,

i 22.00 Dall-As." Talkshow met Karl
Dall.

23.00 Die sündigeKleinstadt. Duitse
speelfilm uit 1974 van Reiner Brönne-
ke, met Helga Feddersen, Joachim
Wolff, Gaby Steiner e.a. Schandaal in

| Burmburg: De waard van Burgkrug
i heeft een striptease-danseres inge-

huurd. Tot overmaat van ramp ver-
geet de minderjarige Monika op

| school haar intieme dagboek.
| 00.20 Sexy folies, (herh).: 00.55 Die sündige Kleinstadt.
■ (herh.).
■ 02.10-02.15 Betthupferl. Aansl.: RTL

Plus Aerobics.

SAT1
i 07.30 Guten Morgen mit SAT. 1 08.30
iGarfield. Amerikaanse tekenfilmserie.
i 09.00 Programma-overzicht. 09.05
iBatman. Afl. Der Ring aus Wachs. Deel
il. 09.30 Wirtschaftsforum. 09.55 Tele-i tip Geld. Aansl. Ihr Horoskop. 10.05: SAT.I Teleshop. 10.30 Judy erobert■ Hollywood. Amerikaanse musical uit
i 1949 van David Butler. Aansl. teken-■ film. 12.15 Familie Feuerstein. Ameri-
ikaanse tekenfilm. Afl. Zementa. 12.40
iGarfield. Amerikaanse tekenfilmserie.
i 13.05 Teletip Garten. Aansl. Ihr Horos-
jkop. 13.15 Unserekleine Farm. Afl. So-
i lomons Weisheit. Amerikaanse avontu-
jrenserie van William F. Claxton. 14.05jBAIs ich beim Kathele im Walde war.

i
13.05 Nieuws voor doven enIthorenden.
[Thanksgiving Promise.
Pkaanse tv-film uit 1986van Walt
fey, met Jordan Bridges, Beau
ps, Lloyd Bridges e.a. Het ver-
ivan een speciale vriendschapIn een in zichzelf gekeerde jon-
fcn een gewond gansje.I Journaal., Delie. Australische serie. Afl. 12
\ Komen Brenton en Delie weer
paar en houden ze hun schip in
part? Dit laatste deel geeft het

[""U zij de glorie. Koor- en sa-
Kang vanuit de Grote Kerk te
Kien. Leiding samenzang en pre-
atie: Jan Stolk.
Journaal.
Een tijd van oorlog. Korte inlei-
op deze serie, welke een vervolg

" de serie Winds of war.
De avontuurlijke zwerftocht
Natty Gann. Amerikaanse speel-
üit 1985 van Jeremy Kagan. De
e Natty gaat in gezelschap van
wolf op zoek naar haar spoorloos
wenen vader.
Hoogtepunten Ted's familie-

'lshow. Muzikale ontmoetingen
1 presentator Ted de Braak met

"erlandse artiesten, zoals deze te

" waren in zijn Ted's familieshow.
3 Welles Nietes. Woordenstrijd

et publiek en journalistenforumover

" aktueel onderwerp, 0.1.v. Legien
'"nkamp. Stelling: Automobilisten
Ppen maximaal 5000 km per jaarrij-
hom het milieu te redden.
P Signaal.
v Journaal.
J& Hooperman. Amerikaanse poli-

Afl.: Good night, sweet
Sperman. Na twee dagen zijn bed
P te hebben gezien, loopt Hooper-
Ph als een zombie rond.
P Game, set and match. Engelse
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07.00 Téléciips.
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 jonge astronauten.

18.40 Top 20.

19.30 'Help de Roemenen. Geef ze :
een kans. Televisie-actie vanuit de \bloemenveiling 'Flora' in Rijnsburg :
waaraan een groot aantal sterren en :
artiesten hun medewerking verlenen. ;
Doel van deze actie is geld in te za- ;
melen voor het Roemeense volk. "
Centrale presentatie: Linda deMol en "
Jaap van Meekren. Gastpresentatri- :
ce: Astrid Joosten.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Berg. Talkshow.
23.15 Vervolg actie 'Help de Roeme- j

nen. Geef ze een kans.
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!

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: De terugkeer van Optimus Prime
(2).

16.20 Dive to adventure. 13-delige
documentaire serie. Afl.: Reis door de
Blauwe Zee.

16.45 ""Take 5. Licht informatiefamusementsprogramma.
17.50 FamilyTies. Serie. Afl.: Kampe-
ren. Steven en Elyse gaan met Andy
kamperen en later besluit de rest van
de familie hen te volgen. Van kampe-
ren komt niet veel terecht.

18.15 ««Top 89. Aaneenschakeling
van de beste hits van 1989.

19.25 (TT)De nieuwe nationale

derland 1

21.45 " «Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie.
22.05 Miami Vice. Amerikaanse poli-

tieserie. Afl.: Alleingang. Tubbs gaat
under cover een gevangenis in waar
de bewakers de gevangenen drugs-
dealers met allerlei bedreigingen
chanteren tot het leveren van drugs.

22.50 __An einem Tag wie jeder an-
dere. Amerikaanse speelfilm uit 1955
van William Wyler. Drie ontsnapte ge-
vangenen houden zich schuil bij een
familie en gijzelen hen terwijl ze
wachten op een medeplichtige.

00.40 (oo)Das Gift des Bösen. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1963 van Sid-
ney Salkow. Karl Heidegger en Alex
Melbourne verjongen zich om Karls
jong gestorven geliefde terug te kun-
nen halen uit de dood; de student
Giovanni wordt verliefd op de mooie
Beatrice Rappaccini, maar haar
schoonheid verbergt een dodelijk ge-
heim.

02.35 Tagesschau.
02.40-02.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen. "Frederic March en Humphrey Bogart in de speelfilm 'An
einem Tag wie jeder andere. (Duitsland 1 - 22.50 uur.)

21-delige tekenfilmserie.
14.30 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.

212: Drei Flaschen Sekt.
15.00 Sport 3 extra.
17.00 Smiley's Leute. 3-delige serie.

Afl. 1. Madame Ostrakova, een in Pa-
rijs wonende Russische bannelinge,
wordt door een KGB-agent bezocht
die haar vertelt dat haar dochter weg
mag uit Rusland. Ze vertrouwt het
echter niet en vraagt advies aan Ge-
neral Vladimir.

18.30 Degrassi Junior High. 26-deli-
ge Canadese serie.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en om 19.30
Sport im Westen.

20.00 The Who: Tommy und Greatest
Hits, roek-opera Tommy en andere
hits, gespeeld door The Who.

22.10 Unterhaitung '89. Terugblik op
de amusementswereld in 1989.

22.55 Gewalt und Leidenschaft.
Speelfilm uit 1974 van Luchino Vis-
conti. Een oude Amerikaanse profes-
sor van Italiaanse afkomst, weten-
schapper en kunstexpert, leeft terug-
getrokken in zijn eigenwereld vol met
kunstwerken. Dan komt op een dag
de levendige Marchesa Brumonti met
haar aanhang op de bovenste verdie-
ping wonen.

00.52-00.57 Laatste nieuws

13.00 Der Schock der Moderne. ■8-delige serie over modewrne kunst, j
Afl. 4: Unruhe in Utopia.

13.45 Die Macher: Filmportret van de ■manager van de firma Speyer.
14.15 Flüsse der Erde: Der Niger (1): "Bei den Bambara und Peulh. Herh.
15.00 Sport extra.
17.00 Das Beste aus Prominenz im j

Renitenz.
17.15 Gerichtstag. Tv-rechtbank met j

Karl-Dieter Möller.
18.00 Die Supersinne der Tiere. Afl. j

4: Der Nase nach.
18.30 Zeit der Rosen. 9-delige serie i

naar de trilogie van Maria Gripe. Afl. :
4.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Glück gehabt. Programma j

rondom de scheidende intendant van i
de ARD en SDR, Hans Bausch. |

21.00 Südwest aktuell - Neues.
21.05 Sternstunden des Fernseh-j

spiels: Flug in Gefahr, tv-spel naar j
deroman van Arthur Hailey.

22,15 Omnibus: Bilder des Glücks.
23.50-23.55 Laatste nieuws.
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Mededeling Sociale
Verzekeringsbank Maastricht
jtrt verband met de nieuwjaarsreceptie is ons kantoor
fèp dinsdag 2 januari 1990 vanaf 13.00 uur gesloten.

Sociale Verzekeringsbank
District Maastricht

Martinolaan 85
6229 GS Maastricht

Gebroeders Kurvers
op het gebied van:- Aannemersbedrijf voor grond, water- en wegenbouw

zoekt een:

vakman wegenbouw
Sollicitaties met cv richten aan:
Gebroeders Kurvers BV.
Benzenrade 51, 6419 PH Heerlen

~161.045-413201

Wir sind ein fuhrender Innenausstatter und suchen engagierte Mi-
tarbeiter

Decorateure und Polsterer
für unsere Werkstatten, sowie Montage bei unseren Kunden. Wir
erwarten Berufserfahrung und Einsatz. Vereinbaren Sic einen Vor-
stellungstermin unter Telefon-Nr. 09-4924131487 S~\

Woytschaetzky fft ffl fR FR FH
Anspruchsvolle asBJSS
Innenausstattung g _
5100 Aachen jLßapiL
Jakobstrafie 2 (VTpnO
Tel. 0241/31487/27188 H tl H HH- —

ALSJE
EEN OOR

VERKNALT,
GA JETOCH
GEWOON

EEN ANDER
HALEN.

I__H_k_/ - -^J$

Jebent een rund als jemet vuurwerk stunts

Intern. Transport en Grondverzet

JANSSEN B.V.
gens uitbreiding gevraagd:

.MACHINIST 0+K GRAAFMACHINE
SMID BANKWERKER
CHAUFFEUR DIEPLADER
Terweyerweg 1, Heerlen, tel. 045-215543 1

__£ —
1

t__r«>_-o i_____i c
CONSULTING

j wij vertegenwoordigen:

- CADdy CAD/CAM- Hewlett Packard
*-G2computers

XI
-SA

<Dase
/eil netwerken

ordPerfect
-M- ._CJkDQy

ÏE.
Consulting b.v.

istrichterlaan 27
il EK Vaals
04454-5035

Fax. 04454-5085

Epilqzsie?
Zet jezelfniet

buitenspel
Nederland telt ruim

90.000 mensen met
epilepsie. Is dat ook

bij u deel van het
leven? Praat mee.

Word lid.
INFORMATIE:
(030) 52.35.78.
Postbus 9587,

3506 GN Utrecht.
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

1 ■TPirËPSTË EN MAATSCHAPPIJ |

ALS JE
EEN OOG

VERKNALT,
ZOEK JE
TOCH

GEWOON EEN
ANDER UIT.

#
ie bent een rund als jemet vuurwerk stunts

::; i
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Vogelzang is een zelfstandige detailhandelsonderneming, welke gespeciali-
seerd is in beeld, geluid en'techniek. Onze duidelijke bedrijfs- en marketing-
formule is afgestemd op het creëren en behouden van tevreden klanten.
Dezeformule zorgt al jarenlangvoor een gezondeomzetstijging en heeft ons
doen uitgroeien tot de belangrijkste specialist in bruingoed van Zuid-Neder-
land. Vogelzang heeft vestigingen in Eindhoven, Heerlen en Maastricht.
I.v.m. deze groei zoeken wij voor onze vestiging in Heerlen een enthousiaste
medewerker voor de volgende vakature: '

monteur/bezorger
Behalve het uitvoeren van alle voorkomende ABC-reparaties, behoort mede
tot uw taak het bezorgen, aansluiten en afstellen van TV- en videoapparatuur.

Kandidaten voor deze verantwoordelijke en zelfstandige funktie moeten
. naast een middelbare technische opleiding in het bezit zijn van rijbewijs BE,
inventiefzijn in het oplossen van problemen en zich zeerklantvriendelijk kun-
nen opstellen.
Wij bieden u naast een fijne werksfeer in teamverband en goedesekundaire
arbeidsvoorwaarden een prima salaris, overeenkomstig vakkundigheid en
inzet.
Wanneer u denktvoor dezefunktie in aanmerking te komen, gelieve u schrif-
telijke sollicitatie (met recente pasfoto) te zenden aan Vogelzang, Aker-
straat 19,6411 GV Heerlen, t.a.v. de heer H. Odendaal.

i Eindhoven - Heerlen ■ Maastricht__ ___ uoGELznnc
Daar kun jeniet omheen

iiiitiiiiiriiiiiiijiijiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiiiitMijiifiiiiittiiiitiiiiitiifiiiitiiiiiitiiiJiiitiiiifiiiiitiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiii

f ~^
Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg

Wijkverpleegkundige u,., de avonds

**"*■*£*" Wijkziekenverzorgende m
__________________■■■ FUNCTIE-INFORMATIE " dat men in het bezit is van het rijbewijs Ben dat men

De functie wijkverpleegkundige richt zich op over een auto kan beschikten;
De Districtsvereniging Het verpleegkundige zorgverlening in de thuissituatie. " goede contactuele eigenschappen.
Groene Kruis Oostelijk Werkzaamheden van curatieve en preventieve aard en „_...„„. .__._
Zuid-Limburg wordt gevormd revalidatie, reactivering en GVO vinden in samenhang STANDPLAATS
door de voormalige erkende met elkaar plaats. Heerlen,
kruisverenigingen in deze regio.. . De wijkverpleegkundige t.b.v. de avondzorg werkt INFORMATIE
ÏÏhi_SavaS^PnïSrïp volgens rooster van w°ensda9avond tot.woensdagavond over deze ,uncties wró[ verstrekt door mevrouw M.
7oro kraampom

poSinataie om de andere week. Daann is 1 x per vier weken B hoofdwijkverpleegkundige. Zj is telefonischJeugdgööndheidszorgen nachtbereikbaarheidsdienst, middels een semafoon. bereikbaar onder nummer 045- 713712.
wijkzorg, voedingsvoorlichting .ne functie van wiikziekenverzoroende richt zich od het De heer C' He"elS' Ho°'d PersoneelS2aken' ver"
pnriiPPtadviwinn wijkziekenverzorgenae riem zien op net s(rek, desgewenst nadere informatie over de pro-oezóSidsvSchtino en ZOrg vertenen aan <chroniscn> zeken gehandicapten en eedure Zjjn telefoonnummer is 045-323030.gezonaneiosvooriicnting en bejaarden in de thuissituatie. De verschillende soorten
vïStenvan werkzaamheden zijn zowel curatief als preventief en ARBEIDSVOORWAARDENversireKnen van betreffenvoorts revalidatie, reactivering, GVO enz.
verpleegartikelen en de CAO Kruiswerk
organisatie van zeer WIJ VRAGENuiteenlopende cursussen en PENSIOENREGELING
voorlichtingsaktiviteiten. " voor de functie van wijkverpleegkundige een man of

vrouw die in het bezit is van het diploma MGZ of "bM

H____-___-_-_________i
" voor de functie van wijkziekenverzorgende een man of SOLLICITATIES -vrouw die in het bezit is van diplomaMDGO-VP. kunt u tot uiterlijk 15 januari 1990 richten aan de

Districtsvereniging Het Groene Kruis Oostelijk
Voor beide functies geldtvoorts: Zuid-Limburg, tav. de afdeling personeelszaken,

' Postbus 31063, 6370 AB LANDGRAAF.
V

Test uzelf I
Bent u een goeie I

M verkoopchef?
l A^ _/""z_./rrp i

/ \\ / \ Verantwoordelijkheidsgevoel, commercieel inzicht, sociale vaardigheden, flexibiliteit, organisatietalent I
fy \\\ ( \ ) r—-\ ervaring... Het zijn slechts enkele van de vele factoren die bepalen of u een goeie verkoopchef (V/M) I

%, A ruè f r 'c3v / bent Wat u waard bent op de winkelvloer? Daar komt u snel acnterals ude onderstaande test invult. I
\ X_-_*i» / i t r _^^3*l__^_rrN-' Im=^2? m m I
M *° L/L________*__J Eén van uw verkoopsters presteert uitstekend. Op uw afdeling moet u een artikel verkopen I

mmmi Dit komt de omzet van de afdeling duidelijk ten waar u persoonlijk niet achter staat. Wat onder- I
goede. Waarmee /^s~\ J"> neemt u? I

Stel- u bent verkoopchef in een groot waren- zou u haar belonen? (. *i$S. ST) [H U bestelt het wel, maar stelt het aan de orde bij de I
huis. By één van de kassa's ontstaat een rij. Wat _____ Een gratificatie. Vv^(P^ \ ' 'nkoper I
doetu? \b] Een promotie. /K/A \k\ {b\ U bestelt hetniet, tenslotte bent ude baas op de ' I
[a] U zet er iemand bij, om in te pakken. \c} Een opleiding. JA Q\> ( Vvs. afdeling. ■
Rn/;../ \ I \Y? r_n U houdt een enquête onder deklanten om te I\M U opent een extra kassa. S V / \> pe,len in hoeverrezij het met u eens zijn. I
\c\ U vraagt de klanten om begrip. Lf] f f \ ■- _ M Sr\\ 10 I

Hi D Jy /A \i\ Als u omstreeks sluitingstijd merkt dat I
Op uw afdeling kunnen dagverse maaltijden en U moet een verkoopmedewerker werven voor ""door een geslaagde actie een aantal schappen I
maaltijdonderdelen worden meegenomen. de afde| jng Elektronica. Er zijn drie sollicitanten. bi Jna is, dan Y^^S I
Onvermijdelijk is, dat soms weleens iets uitverkocht Wie kiest u7[_0 Blijft u nog even .' t \ I
zal zijn. Maar bij welk van de volgende artikelen is @ £en henntredende veertlgjange vrouw. een uurtje werken. W/V -?*&& Idat commercieel het meest nadelig? td nn -, w I
r-, _ Vb\ Een MTS'er elektrotechniek. [b± Zegt u tegen uw X ’>.)). I[a] Pizza. td medewerkers dat m'_?_ tf\ Ir—, \ö\ Een zestienjarige schoolverlater. ze de vo igende * J~r\yS* ) IK,A dag wat eerder j V \ I
fel Broccoli. aanwezig moeten zijn. J yt I

■ {c\ Laat u dat de volgende v-Sw l'l I
Optimaliseren van het rendement is voor de ochtend meteen / J I
verkoopchef een belangrijke taak. Daarbij let u om negen uur in \ \ I

Uw collega merkt op de zaterdag voor moeder- vooral op orde maken. 1 \ I
dag dat zij - door de grote vraag naar een aantal rj\ De demografische ontwikkelingen in de omgeving. _, _, __ 1 I
populaire artikelen in-het assortiment-ophaar zz -"— \ V "*
afdeling kampt met onderbezetting. U hebt zelf 14l Uwconcurrentiepositie. 11 <__________.

wel voldoende medewerkers. Onderneemt u iets? {ö\ De personeelsbezetting op de afdeling. De uiterste verkoopdatum van een voorraad
[I] Ja, u meldtaan uw bedrijfsleider koekjes is verstreken. U

dat de bezetting in Q [a] Geeft dekoekjes aan hetpersoneel mee naar huis.
de winkel nietklopt. s-^ *^\ n A h A h . It -^ 'E Haalt dekoekjes uit de verkoop.

m ;_ ~..._,.*,,„. "//___._, f /-j* «Si jüL Op een donkere decemberavond valt in de td ' K

éérwan uweigen CX J /> 2| winkel de stroom uit. Wat doet u? [__ Verkoopt ze in derinkel voor te halveprys.

medewerkers aan. £ ( Jv [a] 1/ waag. C/e /(/anten ei/en te wachten tot de storing

\c\ Nee, u wacht tot uw (c^\ r<r£s) voorbijis. \/\
collega uom hulp W\A\ U^^ JE Ulegt het verkoopproces stil en laat deklanten één |ngrijpende veranderingen zijn noodzakelijkvraagt /^[[§^\ "°°'^vertrekken- op uw afdeling. Welke strategie volgt u?

■ / (( " I \E\ U spoort eerst de stroomstoring op om te kijken rj] u maakt een plarii spreekt dit door met de verkoop-
hoe ernstig de situatie is. medewerkers en controleed of alles goed wordt uit-

Er heerst een griep-epidemie. In de winkel heeft gevoerd. '
u te weinig mensen. Welke taak laat u als eerste [g u maakt een pjan met de verkoopmedewer-
vervallen? kers en. voert dit ook samen met hen uit.
\a\ Bijvullen van de schappen. £] y maakt een plan met de bedrijfsleider en ziet er op

m Bediening in de winkel. BenJeUWÖ naar UW SCOre? toe datallesgoed wordt uitgevoerd.

E schoonmaken. Sla dan de pagina om.
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10.00 Children's SSVC.
10.30 Record Breakers.
11.00 Scooby Doo.
11.20 Not the End of the World.
11.45 The lone Ranger.
12.10 The Flintstone's Comedy

Show.
12.35 The Chart Show.
13.35 Sportsmasters.
14.00 News and weather.
14.05 The Bill Doublé Bill.
14.50 Ski Sunday.
15.20 The invisible Man.
16.10 A long way home.
17.25 ALF.
18.15 Chronicles of Narnia.
18.45 Songs of praise.
19.25 News and bfg weather report.
19.40 Catch Phrase.
20.05 Bread.
20.35 Eastenders.
21.30 London's Burning.
22.25 Hooperman.
22.50 News and weather report.
23.00 The shell seekers.
00.40 Happy New Year.

BBC Europe
09.05 Today's viewing.
09.15 The Front Garden.
10.15 Articles of faith. Creeds and

consequences.
10.30 This is the day.
11.00 Sec hear.
11.25 Holiday Outings.
11.50 It's that meal again.
12.00 Talk of the 80's.
12.30 History on our doorstep.
14.00 News Summary.
14.05 Newsview.
15.00 Eastenders.
16.00 Drift, the mute swan.
17.00 Rugby special.
18.10 The clothes show.
18.40 Antiques Roadshow.
19.25 News and weather.
19.35 Songs of praise.
20.15 A question of sport.
20.45 Some mothers do 'ave' 'em'.
21.15 Chris Evert's Wimbledon Fa-

rewell.
22.50 News and weather.

23.00 Clive James on the 80's.
01.00 Happy New Year.

Eurosport
07.00 Sky. The Hour of Power. 08.00
Sky, Fun factory. 10.00 Tennis. 13.00
Voetbal. 15.00 World Series Cricket.
16.00 Dressuur. 17.00 WK Wedstrijd
Zeilen. 18.00Gole! 20.00 Hopman Cup
Tennis. 22.00 Best of the Year - World
Figure Skating. 23.00 Paris-Dakar Ral-
ly. 23.15 Europese kampioenen. 00.15
Eurosport, what a year. 01.15-01.30
Paris-Dakar Rally.

Super Channel
07.00 Super BOOS. 11 .00 Coca Cola
Eurochart. 12.00 The Mix. 13.00 It is
written with George Vandeman. 13.30
Hello Austria, hello Vienna. 15.25 Euro-
palia Review. 15.30 Off TheWall. 16.30
Snooker. 17.30 The World Tomorrow.
17.55 Goodyear Weather Report.
18.00 European Business Weekly.
18.30 Roving report. 19.00 Honey
West. 19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Chart Attack. 20.55 Goodyear
Weather Report. 21.00 Piaf: The Earty
Years. 22.30 Music Night, gevolgd door
the Mix. 02.00-06.00 Italiaanse pro-
gramma's van Rete Mia.

MTV Europe
Alle programma's in stereo. 07.00 VJ
Ray Cokes. 11.00 The Best of Swatch.
11.30 The Big Picture. 12.00 MTV's
Braun European Top 20. 13.00 Top
100of '89. 20.00 Decade. 22.00 Year in

Rock. 23.00 New Years Eve Party
Zone. 02.00 Night Videos. 06.30-07.00
Club MTV.

België/TV 2

" Vanochtend een documen-
taire gewijd aan de legenda-
rische zanger en entertainer
Al Jolson. (Nederland 2 -
11.00 uur.)

13.05 Nieuws voor doven en
'«horenden.
De VARA Matinee. Muzikale
*nentaire over Wenen in haar
*uze nadagen als hoofdstad van
Verdwijnend keizerrijk.
Howard's way. Engelse serie.

' herstelt, maar haar geheugen
haar soms in de steek en dat
t haar zorgen.'Brainstorm. Quiz. Presentatie:
Douwe Kroeske.
Journaal.

IDe grote meneer Kaktus

[Alfred J. Kwak. De wonderlijke
fturen van een vrolijke, muzikale
[Ondernemende eend, getekend
f Harald Siepermann en Hans Ba-
f- Idee, tekst en muziek: Herman
(Veen.
f Dommel. Tekenfilmserie. Van-
ra: De Vlekkenreiniger en Cow-

-5 en indianen.

' Clown. Tekenfilm.
Journaal

' ""Flying doctors. Australische
"ersserie. Afl.: Volgende patiënt.
te moet worden opgenomen en
ft al snel een vriendje in de kleine
"w, die haar de broodnodige aflei-_ bezorgt.
} Sponsorloterij. Derde trekking
)de maandprijzen in de sponsorlo-

van binnen- en buitenlands nieuws.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Een dag uit het leven van een

kind. Reportage over de 9-jarige Ru-
bens uit het Amazone-gebied.

TELEAC
18.00 (TT)De twaalf provincies. Afl.

11: Noord-Brabant.
18.30 Sesamstraat.
18.45 Studio Sport.
20.00 Journaal.
IKON
20.10 Mystery plays. 3-delige Engel-

se serie gespeelde bijbelverhalen
door het National Theatre. Afl 3: de
dag des oordeels. Het is nu .bekend
hoe Jezus gestorven is, hoe en waar-
om hij in de wereld kwam en in dit
deel wordt de vraag gesteldwat hij na
zijn dood gaat doen.

22.17 Een bericht van de Wilde Gan-
zen.

22.19 Ei. Korte Nederlandse speelfilm
over een naïeve ongeletterde man,
die met behulp van vrienden schrijft
op een contactadvertentie, met Johan
Leysen en Marijke Veugelers e.a. Re-
gie: Danniel Danniel.

23.15-01.15 Klap op de vuurpijl.
Oudejaarsprogramma vanuit Theater
Bellevue te Amsterdam. M.m.v. het
Willem Breukerscollectief, de Mon-
driaan Strings, Jan Wolkers e.v.a.

conference van Youp van 't Hek van-
uit deKleine Komedie in Amsterdam.

23.43-00.33 (TT)Het VARA Danspa-
leis. Van Weense wals tot Lambada,
de dansen van deze eeuw. Bart Pee-
ters ontvangt in het Kurhaus te Sche-
veningen honderden dansers en co-
ryfeeën om zingend en dansend oud
en nieuwste vieren.

RTL Veronique

bevriend raakt met een zwarte kip.
11.00-12.00 Muziek op zondag. The
real Al Jolson story, documentaire
over deze legendarische zanger en
gitaarvirtuoos.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.20-18.50 De Roverssymphonie.
Friedrich Feher's Klassieke Meester-
werk. De bizarre geschiedenis van de
jacht op de schat van een waarzeg-
ster, zijnde een oude kous met ruim
twaalfduizend gouden dukaten, ver-
borgen in een piano op een kar.

19.00 Eric Clapton. Portret van de be-
kende zanger en gitaarvirtuoos.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 We zijn weer thuis. 6-delige

dramaserie geschreven door Wim T.
Schippers. Afl. 2 Moeders geheim,
met Truus Dekker, Dick van den
Toorn, Marnie Blok e.a. Terwijl Simon
en Govert plannen smeden uit huis te
gaan, krijgt moeder te maken met een
oude liefde. Thijs grijpt in.

20.37 (TT)Theo & Thea's oudejaars-
avondshow. Oudejaarsavondshow
zoals Theo en Thea denken dat het
hoort.

21.23 Meesters van de tango. Deel 3:
Samenvatting van het dubbelconcert
tussen Osvaldo Pugliese en Astor
Piazolla.

22.04 Margreet Dolman breekt de
avond. Live vanuit het Betty Asfalt
Complex, met o.a. Freek de Jonge.

22.52 «Laurel & Hardy: Way out
West, film van De Dikke en De Dunne
uit 1937. Stan en Ollie ondernemen
een avontuurlijke zoektocht naar de
dochtervan een overleden vriend om
haar de officiële papieren te overhan-
digen.

23.55-00.05 Ds. Gremdaat. Duwt u
rechtstreeks de jaren negentig in.

Uitsland 1

Nederland 3

Nederland 2

00.00 Zum Jahreswechsel.
00.05 ""Eine Nacht im Lido Paris.

Revue uit de beroemdste nachtclub
ter wereld.

01.30-03.05 (oo)Charlie Chan und
der Fluch der Drachenköningin.
Amerikaanse speelfilm uit 1981 van
Clive Donner. De politie van San
Francisco roept de gepensioeneerde
meester-detective Charlie Chan te
hulp als er aan de lopende band men-
sen vermoord worden.

" Helmut Fischer en Anja Schüte in despeelfilm 'Jede Men-
ge Schmidt'. (Duitsland 2 - 19.55 uur.)

Duitsland 3 West

09.00 ""Programma-weekover-
zicht.

09.30 Das Licht der Welt. Protestant-
se oudejaarsdienst,

10.15 Mosaik:
11.00 Stadtschreiber Matinee. Ge-

filmd dagboek van en met de schrijver
Horst Bienek.

12.00 " "Faszination Musik: Das
Sonntagskonzert: Es dart gelacht
werden..., Gerard Hoffnungs muzika-
le rariteitenkabinet.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals. Serie oude weekjour-

naals.
13.30 Siebenstem. Poppenfilmsene.

Afl.: der Traumprinz.
13.55 Löwenzahn. Jeugdserie. Afl.:

Peter und die langste Nudel der Welt.
14.25 Spreepiraten. 15-delige serie.

Afl. 1: Bye, bye, Mama.
15.20 (TT)Diese Drombuschs. Duit-

se serie. Afl.: das zweite Leben.
16.25 heute.
16.30 Album '89. Terugblik op 1989.
17 40 Programma-overzicht.
17 45 ""Faszination Musik: Silves-

te, konzert 1989: Carmina Burana
opera vanOrff"

19.00 Heute. aansl.: Toespraak van
de bondskanselier.

19.30 (TT)Der grosse Karpfen Ferdi-
nand. Eine unterhaltende Geschich-
te, naar een verhaal van Eva Ibbot-
son. De grote karper Ferdinand moet
voor het kerstmaal klaargemnaakt
worden. Dr. Mannhaus doet alles om
dat te voorkomen.

19.55 Jede Menge Schmidt. Tv-film
van Franz JosefGottlieb. In een hotel
in de Alpen lijkt alles idyllisch. Plotse-
ling gaat echter een bruiloft niet door,
arriveren er te veel gasten voor het
aantal kamers en hebben een aantal
gasten ook nog dezelfde naam.

21.00 ""Silvesterstrümpfe. Live
amusementsprogramma met doorkij-

f'«2 leletekst-overzicht.15.05 Schock der Moderne. 8-delige
serie. Afl. 4: Unruhe in Utopia, (herh).

15.50 Pan Tav und der lange Sonn-
tag. Speelfilm voor kinderen van Ota

Hofman en Jindrich Polak.
16.55 Total verrökkt. Reportage over

Helmut Bienemanns verzameling fo-
to's van filmsterren.

17.15 Smiley's Leute. 3-delige serie.
Afl. 2. George Smiley, de gepensio-
neerde chef van de Britse Geheime
Dienst, ruikt bloed. De kans is groot
dat hij uiteindelijkKarla te grazen kan
nemen, de legendarische chef van de
geheime dienstvan de Sovjet-Unie.

18.40 «Der 90. Geburtstag oder
Dinner for one. Sketch van Freddie
Frinton. Een oude dame, Miss Sop-
hie, vraagt ieder jaaraan haar butler
op haar verjaardag voor haar en haar
vier levensgezellen een diner te ser-

kers geselecteerde sketches.01.30-02.55 Die Ente klingelt urn 1/2
8. Duits/Italiaanse speelfilm uit 1968
van Rolf Thiele. Omdat computer-in-genieur dr. Alexander ineens overal
olifanten begint te zien wordt hij opge-
nomen in een kliniek.

' (TT)Laat maar zitten. Neder-
"&e comedyserie. Faber moet op

' matje komen als zijn voorraad
■ik wordt ontdekt. Maar er blijkt
t iemand anders te zijn die het
Xe jaar wil inluiden met eigen
jvverk.'Jumpin 'Jack Flash. Ameri-
pse speelfilm uit 1986 van Penny
Nhall. Door een toeval raken Terry
Wittle en haar computer betrokken
I*en internationale spionagezaak.
f* Youp van 't Hek. Oudejaars-

VPRO
09.00 De Dingles. Canadese anima-

tiefilm.
09.10 (Babbel)skip. Babbelprogram-

ma met een terugblik op het vorige en
een vooruitblik op het volgend jaar.

09.45 De zwarte kip. Russische
speelfilm over een klein jongetje dat

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.45 Het Capitool. Analyse

07.00 Teleclips.
08.00 Télékids.
11.00 Veronique Classique.
12.00 Buona Domenica.
13.00 Hei elei kuck elei. Gevarieerd

magazine in het Luxemburgs.
15.00 Teleclips.
15.15 Télékids.
16.45 Ski Magazine.
17.15 Berg. Talkshow.
18.00 Journaal.
18.10 Match. Sportprogramma.
18.50 Hits uit de jaren '80.

20.20 The Nude Bomb. Amerikaanse
komedie uit 1985. De wereld wordt
opgeschrikt door de dreiging van een
geweldadige organisatie onder de
naam KAOS. De leider van deze or-
ganisatie, Norman Saint Sauvage,
dreigt een nieuw wapen te gebruiken
als zijn eisen niet worden ingewilligd.

22.00 Journaal.
22.20 Freek de Jonge. Oudejaars-

show ~Een verademing" 1984.
23.10 Tommy Cooper. Zijn show „De

Plank".
23.55 Champagne en vuurwerk. Om

het nieuwe jaar in te luiden. Aansl.:
Laatste nieuws. Presentatie: Jaap
van Meekren.

00.05 Muziek.
01.00 Hei Elei Kuck Elei.
04.00 Buona Domenica. (herh.).
05.00 Veronique Classique. (herh).
Wijzigingen voorbehouden!

08.0. Li-La-Launebar. Die Mitmach-
sendung mit Metty.

09.30 Inspektor Gadget. Franse te-
kenfilmserie. Afl.: Tausend und eine
Nacht.

09.55 Frau Holle. Oost-Duitse sprook-
jesfilm uit 1963 van Gottfried Kolditz,
met Karin Ugowski, Mathilde Daneg-
ger, Elfriede Florin, Katharina Lind
e.a.

11.00 Asphaltrennen. Amerikaanse
speelfilm uit 1971 van Monte Heli-
man, met James Taylor, Warren
Oates, Laurie Bird e.a.

12.35 Kiassik am Mittag. Met het gro-
te RTL orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher. Amerikaanse serie. Afl.: Evies
13. Geburtstag.

13.30 Die Jetsons. Amerikaanse te-
kenfilmserie, (herh.).

13.35 Dr. Who. Engelse serie. Afl.:
Der Fluch des Kroagnon (1).

14.20 Ferien in Palm beach. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987 van Marl%
ne Rogoff, met Reggie Christofer,
Jack Frost, Steve Cole e.a. De 8-jari-
ge Scooter uit Palm staat er helemaal
alleen voor: zijn ouders zijn ver-
dwaald in Afrika. Samen met zijn
hond, maar zonder ook maar een
cent, gaat het jongetje op zoek.

16.00 Je öller, je dóller. Terugblik op
het jaar 1989 met Geert Müller-Ger-
bes en vele gasten.

17.40 Kunst und Botschaft. Van-
daag: Magdalena mit den zwei Flam-
men van Georges de la Tour.

17.45 RTL Musikrevue - spezial.
Hoogtepunten van het laatste half
jaar gepresenteerd door Frank Pap-
ke.

18.45 RTL Aktuell.
19.00 Coach mit Herz und Scherz.

Amerikaanse serie. Afl.: Geburtstag-
überraschung.

19.30 Pazifik-Geschwader 214.
Amerikaanse serie. Afl.: Zwischen
Himmel und Holle (1).

20.15 Die frechen Teens dreh'n ein
neus Ding. Italiaanse speelfilm uit
1976 van Mariano Laurenti, met
Daamar Lassander, Femi Benussi,
Michele Gamminio e.a. In een klein
Italiaans dorpje hebben de mannelij-
ke leerlingen meer aandacht geves-
tigd op de nieuwe lerares Daniela dan
op hun leerstof. Ook de meisjes van
de klas genieten van de vruchten des
levens.

21.45 Spiegel TV. Actualiteitenru-
briek.

22.20 Das liebestolle Hospital. En-
gelse speelfilm uit 1977 van Derek
Ford, met Nicholas Field, Felicity De-
vonshire, John le Mesurier e.a.

23.45 Mannermagazin M. Spezial,
erotisch magazine.

00.30 Sexy Clips.
01.05 Gaudi in der Lederhose. Duit-

se speelfilm uit 1977 van William Ho-
ward, met Christel Schmid, Gerda
Moser, Laura Jones e.a.

02.05-02.10 Betthupferl.

SAT 1
08.05 Familie Feuerstein. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl. Zementa. 08.30
Batman. Amerikaanse serie. Afl. Der
Ring aus Wachs. Deel 2.08.55 Pro-
gramma-overzicht. 09.00 Fantasy Is-
land. Afl. Berühmt und Berüchtigt.Ame-
rikaanse familieserie. 09.50 Teletip
Garten. Aansl. Ihr Horoskop en So Ge-

I sehen. 10.00 SAT 1 Sport. 10.30 Kmo
i News. 10.55 So gesehen. 11.00 Pro-
i gramma-overzicht. 11.05 Oh Jonathan,
iOh Jonathan. Duitse komedie uit 1073
| van Franz Peter Wirth. 12.45 Familie
iFeuerstein. Amerikaanse tekenfilmse-
| rie. Afl. Galaxus vom Saxilus. 13.30
iGarfield. Amerikaanse tekenfilmserie,
i 13.35 Tier und Wir. 14.00 Programma-
i overzicht. 14.05 Parsifals überirdische
i Himmelszeitung. Engelse komedie uit
■ 1984. 15.35 goliath, Sensation nach 40

13.40 Das gibt's nie wieder. That's
Entertainment. Amerikaanse musi-
cal-compilatie uit 1974 van Jack Ha-
ley jr.

15.45 Flüsse der Erde. Der Niger (2):
Durch das Binnendelta nach Tom-
bouktou. (herh.).

16.30 Cuore. 6-delige Italiaanse serie.
17.30 Nimm's Dritte. Programma

overzicht.
18.15 Photopassion. Filmportret van

de fotoreporter Sebastiao Salgado.
19.00 Abentschau Bliek ms Land.
19.30 Der neunzigste Geburtstag

oder Dinner for one. Sketch van en
met Freddie Finton.

19.50 Tiere vor der Kamera. Portret
van een Grizzlybeer familie.

22.05 Zoff in Beverly Hills. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1986 van Paul
Mazursky. De jonge zwerver Jerry
Baskin is zo bedroefd als zijn hond
hem ontrouw wordt dat hij zich pro-
beert te verdrinken in het zwembad
van de familie Whiteman in Beverly
Hills.

00.00 Zum Jahrwechsel.
00.05-01.40 Bei Madame Coco.

Amerikaanse speelfilm uit 1965 van
Norman Jewison. De jonge Ameri-
kaanse Paul Sloane heeft in Parijs
niet veel succes met zijn schilderijen.
Pas als men denkt dat hij dood is
vliegt zijn werk weg.

Br, *F> Programma-weekoverzicht.
«rh.
J" Metropolen. Serie portretten
? metropolen.
£ Typisch deutsch. Informatieve
TJe over Duitse gewoontes.
?[ Kopfball. Spelprogramma.
jpl Die Sendung mit der Maus.
jjjierprogramma.!" ""Presseclub.J 5 Tagesschau met Wochen-Jtege...'° Diese Woche im Ersten. Pro-
pfrimaOweekoverzicht.
ls ■+""Wolfgang Amadeusj^art.Symfonie nr. 38 in D, KV 504
f^ager Sinfonie -, uitgevoerd doorjPScottishChamber Orchestra 0.1.v.
j!peter Maxwell Davies.
«,$ Janna. 15-delige jeugdserie.- "■ 15: Die Rettung.
$ Wettiauf zum Pol. 4-delige se-jAfl. 1. De Engelse ontdekkingsrei-
&r Scott en de Noorweegse ont-
dekkingsreiziger Amundsun onderne-

in 1911 een zware voettocht
j?j)r de ijswoestijn van Antartica,
?*er in de hoop de eerste te zijn die
«^nationale vlag plant.
d*" Buddenbrooks. 11-delige tv-
Jll naar de roman van Thomasjtenn. Afl. 7.
'T" BHallo Dienstmann. Oosten-de speelfilm uit 1951 van Franzijtel. Professor Ferdinand Godai

'Jtet verkleed als kruier naar een ge-
kkerd bal. Hij speelt zijn rol zo
r®d dat iedereen denkt dat hij een
]3le kruier is.

Themen 1989. Terugblik opJB9 door Hans-Joachim Rohleder
Ij^Rainer Lührs.
5'?0 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.
]j^: Gute Vorsatze.59 Die Goldene 1. Winnaars van
Ij!ARD tv-loterij.JOO (TT)lnsel der Meuterer. Franse

n lm 'n 4 delen van Francois Leter-
l®r- Afl. 3. De verhouding tussen Mac

en de inheemse bevolking
Ij °fdt steeds slechter.
Vn Pr°gramma-overzicht.

(TT)Tagesschau.
ljS Nieuwjaarsrede van de

Js ""Schimpt vor zwölf. Amuse-
Jun,SDroaramma-

'O ""Silvesterstadl. Muziekpro-
£arnma met veel prominente arties-
'SP vanuit de Freizeitarena in Solden"irol).

radio

TVS

mour. 17.40 Tekenfilms. 17.50 Nouba
nouba. 18.20 Rallye en Himalaya, ver-
slag van deze auto-rallye. 18.50 Actua-
lités a la une. 19.00 Week-end sportif.
Sportmagazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 .Cinéma a la une.
(herh.). 21.05 L'apprentie sorcière.
Walt Disney speelfilm uit 1971 van Ro-
bert Stevenson. 22.40 Rochefort '89,
verslag van dit festival du Rire te Ro-
chefort. 00.00 Nieuwsjaarswensen.
00.05-01.40 Can't stop the music,
Amerikaanse musical uit 1980 van
Nancy Walker.
__■«■■_■——-^—^——^——■—__—-

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.05 KRO s
ontbijtshow (7.30 Nws). 7.53 Ter
overweging. 8.08 Groot nieuws.
9.03 De Verbeelding. 9.30 Over-
loop. 10.02 Wegwezen. 11.03 Op-
hef en vertier. (12.30 Nws). 13.08
Hier en Nu. 14.03 Meer over min-
der op zondag. (1730 Nws). 19.02
Archie. 20.02 The Bands. 21.02
Showtime 21.30 Wie een kuil
graaft ...hoorspel. 22.02 Jazzspec-
trum. 23.05 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Studio 3. 3.02 TROS
Nachtwacht. 6.02-7.00 Een goede
morgen metRon Brandsteder.België Telé 21
Radio 2
leder heel uur nieuws. 8 08 Vroege
Vogels. 10.03 Tony van Verre ont-
moet Jan Glastra van Loon. 10.30
Muziekmozaiek 1202 AVRO Mu-
ziektheater. 13.02 AVRO's Radio-
journaal. 14.02 Thomasvaer en
Pieternel. 14.30 t Is te hopen
16.02 Hollands welvaren. 17.30 't
was me het jaartje wel. 18.15 Oud
en Nieuw op zee 20.02 Showtime.
21.00-7.00 Zie radio1.

19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
John Wayne cyclus: Le plus grand cir-
que du monde, Amerikaanse speelfilm
uit 1964 van Henry Hathaway. 22.15Le
week-end sportif, sportprogramma.
22.40 Top 21. Hitparade, herh. 23.30-
-00.30 The Neville Brothers, popspecial.
(herh.).

Radio 4
8.00 Nws 8.02 Aspecten van de
Kamermuziek Muziek voor piano-
forte. 9.00 Musica Religiosa et Pro-
fana. 9.55 Programma-overzicht
10.00 Eucharistieviering. 11.00
Weihnachtsoratorium (deel 2) van
Bach Uitgev. door het Amsterdam
Baroque orch. 0.1.v. Ton Koopman
m.m.v. hetKoor van de Nederland-
se Bachvereniging en'sol. Aansl.:
Muziek voor pianotorte, dwarsfluit
en cello 13.00Nws. 13.02 Bayreu-
ther Festspiele 1989:Der Ring des
Nibelungen - Götterdammerung,
oprra van Wagner. Uitgevoerd door
Koor en Orkest van de Bayreuther
Festspiele 0.1.v. Daniël Barenboim
met sol. Aansl.: reder European Ju-
nior Piano festival. 18.00 Nws.
18.02 Muziek uit duizenden: het
Straussorkest van Boedapest met
sol. 19.00 Continu klassiek. 20.00
Nws 20.02 Specialiteiten a la car-
te. 22.00 Kamerconcert: Ragtime
pianomuziek. 23 00-24 00 Finale.

" Julie Christie en Omar
Shariff in de Amerikaanse
speelfilm 'Dr. Zhivago'. (Bel-
gië/TV 2 - 22.00 uur.)

17.30 Diamond Awards FestivalVerslag van de internationale muziek-show die plaatshad in het Sportpaleis
te Antwerpen.

19.30 Nieuws.
19.50 Winter in de polders. Sfeer-beelden op muziekvan Vivaldi en eentekst van Stijn Streuvels, gelezen

door Ward de Ravet.
19.55 Sylvestergala. Rechtstreekseuitzending vanuit de Koningin Eliza-bethzaal.
21.00 Reis uit de oudheid. Documen-taire over het archeologische onder-zoek naar het oudste scheepswrakdat ooit werd gevonden
22.00-01.05 Dokter Zhivago. Ameri-kaanse speelfilm uit 1965 van DavidLean. Rusland aan het einde van de19de eeuw. De wees Yuri Zhivagogroeit op in het welgestelde gezin vanAlexander Gromeko.

Begië/TV 1
ca. 16.55 Mededelingen en 'schip-
persberichten 17 00 Kerkdienst.
17 58 Wilde Ganzen. 1800 Nws
18 10 Liturgie en kerkmuziek
18.40 De onbekende Islam 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers 19.20 Suara Maluku.
19 55-20 10 Muzikaal Oudejaars-
programma

Omroep Limburg
9 02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek 10 02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn 11.02 Sport 1202-13 00
D.S.M - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen (6 30, 7.00, 7.30 Nieuws.)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen
8.12 Relax. 9 00 Visum. 9 30 Golf-
breker. 10.00 Nieuws 1003 De
pre-historie. 11.00 Oordegelijk.
13.00 Nieuws. 13.10 Hittentit.
14 00 Fiestag 17.00 Nieuws. 17.05
Uitreiking van de BRT-prijzen. 'De
Joskes' (om 18 00 Nieuws) 20 00
Vragen staat vrij (om 22.00
Nieuws) 23.30-6.00 Nachtradio
(0.00, 5.00 en 5.30 Nieuws)

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7 45 Ver-
anstaltungskalender 08.05 Fröhh-
cher Auftakt. 8 30 Glaube und Kir-
che 9.05 Mundartsendung 10.00
Vor dem neven Jahrzehnt. 11.OS
Schlagersouvenirs. 12.35 Rück-
blick. 14 05 Die Deutsche Schla-
gerparade. 16.05 Domino. Dia
Spielshow des BRF. 1705-18.30
Sportjahresrückblick. 18 40 Senic-
renfunk. 19.00-02 00 BRF-Silves-
terparty.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-Stop 7 00 Heimat-
melodie 9.00 Sonntagsfrühstück.
11.00 Musikalischer Rückblick auf
1989 12.00 Jahres Rückblick.
14.00 Wunsch Dir was. 17.00Party
Pannen. 18.00 Der Countdown
lauft. 20 00 Sylvester Party 01 00
Musik.

WDR 4
405 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie. 8.05 Das große Platzkon-
zert aus dem Kölner Zoo. 10.05
Operette nach Wunsch. 12.05 Mu-
sik ist Trumpf. 13.00 Heimatmelo-
die. 14.05 Was dart es sein? 17 00
Der Tag urn Fünf 18.05Schellack-
Schatzchen. 19.00 Auf ein Wort.
20 05 Die Großherzogin von Gerol-
stein 22.05 Auf ein Altes, auf ein
Neues 01.05 ARD Nachtexpreß.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag. 9 30 Te deum laudamus
9 55 Waterstanden. 10.00 Het ver-
haal. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wil-
de Ganzen 11.00 De andere we-
reld van zondagmorgen. 12 00
Nieuws. 12 05 Het zwarte gat
(13.00 Nws ) 14.00Radio Romanti-

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 De
hemelse honderd. 19.02 Pop-eye.
20.02 Studio 3, met om 20 02
Week in/week uit; 21 02 Somethmg
special: 22.02 Live!; 23.02-24.00
Op slag van maandag.

België/RTBF
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Jahren. Deel 1.Amerikaanse mini-serie
uit 1981 van Kevin Connor. 17.10 Die
Rache des Sandokan. Italiaans/Duitse
avonturenfilm uit 1964. Deel 1.18.45
SAT.I Bliek. 19.00 Gewinn in SAT 1.
19.10 Die Schone und dasBiest. Ame-
rikaanse serie. Afl. Ein neues Leben.
20.05 SAT.I Wetter. 20.10 Die Nacht
vor der Premiere. Duitse musical uit
1959 van Georg Jacoby. Deel 1. 21.55
SAT.I Sport. 22.05 Küss' mich, Doe.
Amerikaanse komedie uit 1982 var
Garry Marshall. 23.35 Hallo Bertin
Special. 23.55 Privat ms neue Jahr
00.05 Das gelbe haus am Pinnasberg
Duitse erotische speelfilm uit 1969 var
Alfred Vohrer.

RTL Plus

televisie en radio zondag

veren. Er is echter één probleem: de j
vier mannen zijn allang dood.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal j
magazine met nieuws.

20.00 ■ Jeder Tag ein Feiertag. Ame- i
rikaanse speelfilm uit 1937van A. Ed- i
ward Sutherland. De integere Captain i
Jim McCarey wil de oplichtster Pea- i
ches O'Day weer op het rechte pad
brengen. Voordat het zover is komt
Peaches terecht in het huisvan miljo-
nair Van Doon die haar bij de high so-
ciety introduceert.

21.15 Carlo und Alberto Colombaio-
ni. Registratie van een clownsoptre-
den in 1987 vanuit het Comoedien-
haus Wilhelmsbad/Hanau. Deel 1.

22.00 Frau Juliane Winkler. Tv-film
van Michael Günther. Na de doodvan
haar man gaat Juliane Winkler in een
bejaardenhuis wonen. Ze wordt ech-
ter teveel betutteld naar haar zin en
vertrekt naar een pension.

23.40-00.30 Eine kleine Nachtmusik.
KV 525, en het vioolconcert in A, KV
219, van Mozart.

SSVC

16.05 TVS Infos. 16.15 Musique. 17.20
L'école des fans. 18.05 30 Millions d'a-
mis. 18.35 Flash Varicelle. 19.00 Hotel.
19.30Les Betisier. 20.00 Journal télévi-
sé en direct. 20.30 Champs-Elysees.
22.00 Nous allons a Rio. 23.10Blanchit
de rire. oo.oo Les voeux de TVS. 00.20-
-01.50 Les Saltimbanques.

J'ÖOYakari.f. 5 pQI-
Dj'.!s Ovide.
tg':5 De Freggels. Kinderserie.
'l _. Eucharistieviering.
Ij'? 0 Jaaroverzicht 1989.. «0-12.55 Sunday Proms. Orgel-,>Gent.I^o Pony's van Miklaengi. Ameri-j^anse jeugdfilm van Gary Temple-

t} j*s Korte film.
W"^ Inzamelingsactie. Actie

\y , r Roemenië.
Uitreiking van de „Joskes".

-n N'euws.I_'X° Tik tak- Animatieserie. Afl. 125.JOS Plons."10 Saartje en Sander. Kinderserie.

'fi _._! Merlina. Detectiveserie.
18 Sport Extra. Volleybal."*5 Mededelingen en program-
-Ifiï?'°ver2!cht.£30 Nieuws.
ïo'o Sportweekend.

Boi De col,e9a's maken de brug.
«'gische speelfilm uit 1988 van Vin-■ htRouffaer. In een aftands gebouwörussel huist de onooglijke afdelingJ*h het Ministerie van Binnenlandse

?11 en-

' s Oei Jacquesl Kolderprogram-
met Jacques Vermeire."*5 Het Gala van de „Gouden

__"_

Beertjes". Gala rond de uitreiking
van de „Gouden Beertjes" trofeeën.

23.45 Margriets Showjaar. Deel 1
23.57 Nieuwsjaarswensen. BRT-ve-

detten en omroepers.
00.00 Nieuwsjaar-vuurwerk.
00.02 Margriets Showjaar. Deel 2.
00.45 De nachtkoninginnen van Rio.

Showprogramma van Manfred Bolk
over het nachtleven in Rio met talrijke
fragmenten uit de revues van de
grootste cabarets.

01.45-01.55 Coda. Plastische kun-
sten: Het treffen van R. Lindner.

13.20 Variétés a la une. 13.30 Jeunes
solistes. 14.35 BLaurel et Hardy: La
bohémienne. Amerikaanse speelfilm
uit 1936 van James W. Home en Char-
les Rogers. 15.45 Cinéma a la une.
15.55 Miss Marple, 20-delige Engelse
misdaadserie. Afl.: Le train de 16 h 50
(1). 16.55 Génération pub. 21-delige
Amerikaanse serie. Afl.: Vive ra-



KALLEN RAEVEN GROEP
Accountants en Belastingadviseurs

Rijksweg Noord 45
61-62 AB Geleen

Voor één onzer relaties, een produktiebedrijf in
Zuid-Limburg, zoeken wij op korte termijn een
medewerker m/v voor de funktie van:

HOOFD ADMINISTRATIE
Taken en verantwoordelijkheden:
- coördineren van de werkzaamheden van 3 medewerkers
- verzorgen van de financiële administratie
- opstellen van periodieke reportages
- onderhouden van met name interne kontakten

Profiel van de geschikte kandidaat:
- leeftijd 25-40 jaar
-opleiding op H.E.A.O.- of S.P.D. l-niveau
- bekendheid met automatisering
- enige praktijkervaring is vereist

Uw schriftelijke sollicitatie met pasfoto dient u te richten
aan bovenstaand adres.

22774

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

■ _
tt \ ''t^~>> 's een u'tvocr'n_,sol'_;aan Sociale Verzekeringen, met name

\ S V ) B «"« Algemene Ouderdomswet (AOW),
V I y ' de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en

3 de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Op de afdeling Comptabiliteit is een functie vacant van

Financieel medewerker (m/v)
Voornaamste functie-elementen

- is verantwoordelijk voor het opmaken van begroting en jaarstukken;
- bewaakt maandelijks de budgetten per afdeling c.g. project;
- voert periodieke administratieve controles uit;
- rapporteert periodiek aan liet bootdkantoor en aan de afdelingsleiding;
- vervangt de boekhouder bij diens afwezigheid.

Functie-eisen

- middelbare opleiding gevolgd door:
- minimaal M.8.A.-diploma of H.E.A.0.-BE
- bereidheid om verder te studeren
- ervaring met het werken met een micro-computer

Functie-niveau
Schaal 6 (maximaal ’ 3307,- bruto per maand)
Bij volledige en adequate functievervulling is op termijn schaal 7 (maximaal

’ 3641,- bruto per mand) niet uitgesloten.

Eigenhandig geschreven sollicitaties kunt u binnen veertien dagen richten aan:

Sociale Verzekeringsbank
t.a.v. de heer J.J.C.M. Baggen
Postbus 1917, 6201 BK Maastricht

22637

Het bestuur van de
Katholieke Stichting
Speciaal Onderwijs

Kerkrade ca.
vraagt wegens toename van het aantal leerlingen voor de mede
onder haar beheer vallende ZMLK.-school St.Jan Baptist te
Kerkrade per 22 januari 1990 een

GROEPSLEERKRACHT
voor de aanvangs- of middengroep In een volledige betrekking.

Gezien de samenstelling van de groepen van kinderen en het
team gaat de uitdrukkelijke voorkeur uit naar een vrouw.

Van de candidate wordt verwacht dat zij

- een katholieke levensovertuiging heeft in de pluriforme
betekenis,

- een orthopedagogische en orthodidactische attitude heeft,
- in het bezit is van het vakdiploma S.O. en/of het diploma M.O.

-orthopedagogiek of een van beide wil behalen,
- beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid,
- bereid is zich volledig in te zetten voor buiten- en naschoolse

activiteiten,
- ervaring heeft in het S.O. en/of in de onderbouw van het

basisonderwijs.

Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae en referenties, kunnen tot 10
januari 1990 gericht worden aan het bestuur van de Katholieke Stichting
Speciaal Onderwijs van de Katholieke Stichting Speciaal Onderwijs
Kerkrade ca. per adres J. Verheggen, Malbergstraat 35, 6367 BT te
Voerendaal.
Inlichtingen kunnen, liefst overdag, worden ingewonnen bij dhr. Sporken,
directeur van de school, tel. 045-319329.

I

ALSJE
EEN HAND
VERKNALT,
GA JETOCH
GEWOON

EEN NIEUWE
HALEN.

Vk e_______

Jebent een rund als jemetvuurwerk stuntag

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

t~A^kp_____fl________BK^/fif I WW/// Veillg Verkeer Nederland
vvnßJ___T/#

officiële mededeling
Waterschap

Midden-Limburg
Het bestuur van het Waterschap
Midden-Limburg maakt bekend dat
met ingang van dinsdag 2 januari 1990
t/m 15 januari 1990 ter secretarie van
het waterschap Midden-Limburg,
Biessstraat 8 te Heythuysen, en ter se-
cretarie van de gemeenten Baexem,
Beegden, Grathem, Haelen, Heel en
Panheel, Helden, Heythuysen, Hom.
Hunsel, Kessel, Linne, Maasbracht,
Meijel, Nederweert, Neer, Roermond,
Roggel, Stevensweert, Stramproy,
Thorn, Weert en Wessem, voor een
ieder ter inzage ligt de ontwerp-keur
met bijlagen van het waterschap
Midden-Limburg.
Gedurende bovengenoemde termijn
van terinzageligging kan elke belang-
hebbende zijn bezwaren tegen het ont-
werp schriftelijk indienen bij de verga-
dering van hoofdingelanden van het
waterschap Midden-Limburg, Bies-
straat 8, 6093 AD Heuythuysen.

Heythuysen, 30 december 1989
Het bestuur voornoemd,
F.H. Willekens, voorzitter
T.G.M. Janssen, secretaris

Toelichting
Het waterschap Midden-Limburg is
belast met de kwantitatieve water-
staatkundige zorg in haar gebied. De
keur, een strafverordening, is een in-
strument om deze zorg te effectueren.
Daartoe zijn in de keur bepalingen op-
genomen die bepaalde handelingen
verbieden (verbodsbepalingen) en be-
palingen die aan derden verplichtin-
gen opleggen (gebodsbepalingen). De-
ze verbods- en gebodsbepalingenheb-
ben uiteraard betrekking op de water-
staatkundige zorg zoals die aan het
waterschap is opgedragen. Het over-
treden van de bepalingen is strafbaar
gesteld.

Bent u een goeie I
verkoopchef I

en past u bij de Hema? I
-. I OPLOSSINGEN I

Ij fcJJf I BibHierdoor halveert de.nj meteen. ■
l______k____/ %_✓ ’I Jl (\* 9) /\|s ude testvragen op één fl 23Pizza is een volledige maaittid " met bovendien ,runt, u eep aanta| afcfelingen, u onderhoudt con- Bi I cïa' V V3n de VOnge Paëina's hebt I een hoogrendement. Indien nietyoo"^J&a^ tact met de |<|anten| bewaakt de voorraad en de B//A \4jJ V j ingevuld, kunt u hiernaast klant'met lege han ..vangen door presentatie van de artikelen en speelt daarbij in " ■t/ K. Vrvl S j I zien wat -naar ons idee de * kip of brocco i w d( ( marktsituatie. Zo vormt u een belang- B■ I W M^_ / . iets anders. .!, ° ■»\ vS*_Sr _, _X I juiste oplossingen zijn.

_ , n . Q rijke schakel in het verkoopproces. ■\^Y^f J Hebt u een hoge score? B 3bD.ebesl.ss.ng kunt uzelf nemen. De andere J/ \\\ Dan willen we graag eens alternatieven zijn nogal onconeg . _
Yü \ V met U kennis maken. Hebt U B4C ln deze noodsituatie is zowel de klant als de " ci LNj _liji i. —. \ \ Lbh veel vragen andere oTganisat.e hiermee het meest gebaat. De vrouwen en mannen die we zoeken hebben ■-. 2^^^-^oplossingen? B roede medewerkers b,nd,e aan het bedr.,f door eeri opleiding op MBO-niveau zo'r.vijf jaar ervaring ■
Ook dan kan het beslist nuttig zijn eens een " 2SffiST-mére te Lken en oPie,d,ngen . I
afspraak te maken en met ons van gedachten te m daarbij onontbeerlijk. _b jaar. Belangrijke persoonnjKe s-^ v |
wisselen. De Hema gaat in de jaren '90 flinke ver- ■ C 0.,. eft door haar leeftlld de autor.te.t die nodig eigenschappen zijn onder meer £L CXJ I
andenngen doormlen en mensen die op niveau "&g2^S*Ï STmisJ is overgekwa„f,ceerd.

to 5TP^C^< Ikunnen meedenken, willen we graag ontmoeten. _870 „__.,
„piwp artikelen vin welke hoeveel- organisatorischeen communica /.NIVAI >\/\ fl

Werkt uop dit moment in een middenkaderfunctie ■ {f^^^Sit^^ dat u tievevaardigheden energie JJ jSftg.^ Ml ft I
en Hjkt het u een u,tdag,ng de veranderingen b,j SS^ ï^^tS^SSs 7/ r^^Pc" Ide Hema mede gestalte te geven, dan ,s dit hèt ggb udeWanten in de du,stem,s geen \ZZer" j \ /4 H Imoment om bijons te solliciteren. I i_i_genhefd tot diefstal. *-~,)

rH ’] J I
Veranderingen bij de Hema \ m9Ji^SfS:^^^oU \ Jg J-J--IDe veranderingen dievanaf 1990 bij de Hema zullen berokkenen. De Hema biedt W^ W* nut ■
plaatsvinden, —■>. 111 1Qp y teraard delegeert u d.t werk. En dat kan best Een onderscheidend salaris, een dynamische werk- I
hebben betrekking /C^A^ <^7.l L I gebeuren mdc ochtend ais het nog stil is. omgeving en ruime mogelijkheden voor verdere I
op verschillende /fT<\-\ JfvJ ■11h u mag „iêt de verantwoording nemen koek,es ontplooiing. ■
gebieden. \ en of weg te geven die met vers zi,n. . ■
De organisatie /& )M K_ 5L B 12ao.t is het meest efficiënt en laat toch ruimte belangstelling. ISSv — -7^t*_7 l-^>-L— ,0o"e menmg van uw medewerkers. Voor meer informatie over de functie of voor het ■structuur / \ ——J aanvragen van een informatiepakket kunt u, van I
In de winkel / v. 7 (") P^ ' """ "" "~r~" dinsdag 2 januari tot en met vrijdag 5 januari I
verandert. TT __■♦_."____*__«_ 1~~~ I * -4. tussen 18.00 en 21.00 uur, bellen met ons
Kortere en duidelijke de administratieve taken grotendeels [xj \infnrm_itiPte__m m? 015904880.
communicatielijnen zorgen wegvallen, zodat meer tijd vrij- , .nema flf-^A y kunt ook de bon invu„ en en opsturen.
voor een effectieve bestuurbaarheid. komt voor het verhogen van __-_-_..i LJL \ Een postzegel is niet nodig.
De uitstraling van de winkel. Er is een nieuwe het serviceniveau. .—. \
lay-out voor de winkel ontwikkeld, waardoor deze _= r\o I—l OJ U kunt natuurlijk ook direct solliciteren
aan aantrekkelijkheid en overzichtelijkheid wint. UI JJP^O V .tj en een (korte) brief zonder postzegel
Het assortiment zal worden aangepast. Dit komt f^-Q^ sturen naar Hema BV, Antwoordnummer
bij Eten & Drinken o.a. tot uiting in nieuwe artikelen I . "H 10065'100C"PA, Amsterdam
als dagverse maaltijden en maaltijdonderdelen. IL- <^v ta,v- de heer c- Memhardt, hoofd personeels-
Aanpassingen zijn er ook bij de groepen Vrije Tijd, n uor|rnnn/ _h__.f =:_____^ Za nvestlgmgen-
Persoonlijke Verzorging, Mode erv Klein Wonen. uevenioopcner
De bevoorrading van dewinkels wordt verregaand "1 *"* nieuwe Hema -_■

geautomatiseerd. Daardoor kan sneller worden Als verkoopchef krijgt vin de 'nieuwe' Hema nr_M~" >*^ |
ingespeeld op de veranderende wensen van de ruime verantwoordelijkheden, leidinggevende en DUN 3 1
consument. Voor de verkoopchef betekent dit dat commerciële taken. Samen met uw medewerkers . . .. ... ,

u . .„ ..K Ik ontvang graag het informatiepakket over de Hema en de functie
van verkoopchef.

♦

Naam:

J^M -fl ____k Postcode: Woonplaats:

AlEll IA j Hu ldlgefunctie: " j
Frankemaheerd 2 1102 AN Amsterdam telefoon (020) 5904911 Stuur deze bon naar: Hema BV, Antwoordnummer 10065,1000 PA

Amsterdam, ta.v. de heer C. Meinhardt. Een postzegel is niet nodig- |
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lerland 1

lerland
05 Nieuws voor doven en
orenden.

.uwjaarswens. Door de
»r van de KRO Mr. B.A.

Trovatore. Opera van Verdi,
Natalie Datsko, Henk Poort,

a Nikolova, Gregor Cahan,
ienen, Lya Duiveman, Harry
.ter Krijn. Muzikale leiding: G.

ighbours. Australische serie.
_t op Danny, zodat Maria een
gen met Richard weg kan.
urnaal.
IO Kresj.
oren van jekop. Nederland-
enserie. Afl.: Lucht.
laf lab. 22 liflafjes lange
sus. Presentatie: Hetty Hey-

_tzak. 8-delige serie over kri-
opgedrag. Vandaag: Uiterlijk.
atie: Coen van Vlijmen/Paul

ëzie clip. Gedichten uit de
.bundel 'Doe maar dicht
orden in clips omgezet,

i je ogen. 5-delig jongeren-
ima. Afl.: Eenzaamheid.

Journaal.
Maandagavond met Van Willi-

Wg. Programma met gasten uit
"ft-, theater- en media-wereld, uit
[en- en buitenland.
(TT)Telebingo. Spelprogram-
vanuit Studio Baarn ter onder-

ging van de landelijke actie Steun
Zwerfkinderen. Presentatie: Carl
Rechts.r KRO's 100 dagen zonder auto
"van start. Tien mensen die hun
6honderd dagen laten staan wor-

' voorgesteld. Presentatie: Frank
«Tier.

' Uitslag Telebingo.

' Journaal.""00.15 Wim Kan. Samenvatting

" Hetty Heyting presenteert
de kookcursus 'Liflaf Lab.
(Nederland 1-17.50 uur.)

Nederland 2
~1

_
|

NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.00 Annie. Amerikaanse musical uit

1982 van John Huston, met Albert
Finney, Carol Burnett, Aileen Quinn
e.a. Het verhaal van het weesmeisje
Annie, dat bij toeval in bescherming
wordt genomen door een steenrijke
zakenman, (herh.).

17.00 Post! Correspondentierubriek
bestemd voor kinderen. Presentatie:
Birgit Gantzert, met Thundercats, te-
kenfilmserie. Afl. 14: Het ruimteschip.

17.30 Toppop Gold. Popprogramma
met muziek van vroeger tot nu. Pre-
sentatie: Bas Westerweel.

18.00 Pauze-tv: Jongerenmagazine.
18.30 Wordt vervolgd. Tekenfilms en

strips. Presentatie: Han Peekei.
18.00 AVRO Sportpanorama. Sport-

magazine gepresenteerd door Jack
van der Voorn.

20.00 (TT)Journaal.
20.17 Toespraak door AVRO Voor-zitter. De heer G.C. Wallis de Vries.20.20 Caroline's kasteelconcert.

Muziekprogramma met Caroline
Kaart, met Peter Morrisson, tenor,
Sasanne Mebes, gitaar en Stefan Mi-
lenkovic, viool. Met het Metropole Or-
kest 0.1.v. Jan Stulen.

21.16 Night court. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Walk don't wheel. De familie
Reeder wordt beschuldigd van ver-
nieling en ordeverstoring. Als zij de
schade moeten betalen, blijkt dat ze
geen cent bezitten.

21.45 Snoops. Amerikaanse serie.
Afl. 4: Dennis' neighbourhood. De
buurt wordt geteisterd door een serie
inbraken en Chance en Micki hebben
hun handen vol. Dan dreigt Micki ver-
moord te worden...

22.35 " «Ontdek je plekje. Vandaag:
Amsterdam/Jordaan.

22.50-22.55 Journaal.
"' i— i i

Nederland 3
NOS
12.15 Nieuwjaarsconcert 1990. Wie-ner Philharmoniker 0.1.v. Zubin Mehta

voert werken uit van de familie
Strauss en Franz von Suppé. M.m.v.
het ballet van de Weense Staatsope-
ra. Choreografie: Gerunde Dill en
Hedi Richter. (Eurovisie-uitzending).

13.30 Studio Sport. Skispringen teGarmisch Partenkirchen.
TELEAC
15.00-15.30 Genealogie. Les 1.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Meiden meningen. Programma

uit de serie Medelanders Nederlan-
ders over Molukse meiden.

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

gramma.

19.10 Desktop Publishing. Les 1.
19.40 Algemeen voorlichtingspro-

gramma over nieuwe cursussen in
het voorjaar 1990.

20.00 Journaal.
RVU
20.17 Milieubericht.
20.22 Wat ben je stil. Programma

over emoties.
21.12 Eigenaardig. Column. Van-

daag: Diana Ozon.
21.17 Het Fantastische in de Kunst.

Les 5.
21.47 Geschiedenis en archeologie
van de bijbel. Les 4.

22.39-22.44 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

22.45-00.05 Van Stilte tot Stilte. Do-
cumentaire (n.a.v. het overlijden van
Samuel Beckett) waarin zijn levenwordt belicht als kunstenaar, aan de
hand van zijn proza, poëzie en to-
neelstukken.

RTL Veronique
07.00 Teleclips.
08.00 Télékids.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Buona Domenica. Herh.
12.15 Veronique classique.
13.00 Bonjour les clips.
13.53 Match.
14.30 Speelfilm.
16.00 Télékids. Met om 16.00 Was-

beertjes en om 16.30 Flipper.
17.00 5 Uur Show. Om 17.30 Nieuws

en Weer.
18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Vierentwintig uur.
19.30 Aanvallen. Sportquiz met Hans

van Breukelen.
20.00 Match Extra. Sportprogramma.
20.40 Major Dad. Eerste aflevering uit

deze Amerikaanse comedyserie over
een marinier en zijn gezin.

21.10 Freek de Jonge. Opnamen van
zijn theatershow „Damestasje".

22.00 Journaal.
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22.20 Veronique Weer.
22.25 Disaster on a Coastliner. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1979 van Ri-
chard Sarafian. De vrouw van de pre-
sident staat op het punt met de trein
van San Fransisco naar Los Angeles
te vertrekken. Al Mitchell is een agent
van de geheime dienst, die in het
computercentrum van waaruit de trei-
nen bestuurd worden, de operatie in
de gaten moet houden om de presi-
dentsvrouw te beschermen.

00.00 Journaal.
00.05 Dallas. Amerikaanse serie,

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

uisland 1

IModelleisenbahn:
Winnenden-

Bnbach.
Tagesschau.
""Claudio Abbado und das

Tiber Orchestra of Europe.
Rum aus Jamaika, klucht van
lard Bohde.Hoewel de reddings-
'de van Kleisiel al lang opgehe-
« komt de bemanning nog steeds

ARD-Sport extra. Internatio-
Nieuwjaars-schansspringen

!it Garmisch-Partenkirchen.
Buddenbrooks. 11-delige se-

Walt Disney: Alice im Wunder-
Amerikaanse tekenfilm uit 1951.
Cartoons im Ersten. Wo die
s hinfallt, tekenfilm.
""Der Staatszirkus der DDR.
gastoptreden van het Oostduitse
Iscircus.
Das Wort zum Jahresbeginn.

(TT)lnsel der Meuterer. 4-deli-
ranse serie. Afl. 4. Tijdens zware
'Chten worden alle blanken door
heemse bevolking vermoord, be-

-3 Purcell. De nieuwe heerser van
hiti beveelt hem het eiland te ver-
zodra hij een sloep heeft gere-
Programma-overzicht.
(TT)Tagesschau.
Kersttoespraak van de
dspresident.
(""+TT)Der letzte Kaiser. Ita-
s/Engels/Chinese speelfilm uit

' van Bernardo Bertolucci in 4 de-
Afl. 1. Op 3-jarige leeftijd wordt
''i naar de verboden stad Peking

rnaald en tot keizer van China ge-
il ö°°nd-,|'s Archie und Harry - Sic kön-

s*n's5*n's nicht lassen. Amerikaansej*elfj|m uit 1986 van JeffKanew. Als
O^oude boeven Archie Long en Harry
l°yie na 30 jaar uit de gevangenis
p^en hebben ze moeite zich aan te
Jjl^en aan het moderne leven.
o'*° Das waren die80er... Terugblik
P de jaren 80 met gasten die in het

WS 2i'n aeweest-
*3r? Tagesschau.

rj 5 paradies. Tv-film van Doris
TsTrie- Lotte gelooft niet in de liefde.
J^h valt ze voor de man van haar
tor dn Angelika, de bezadigde Vik-
t, " Ook hij wordt verliefd, en zijn; (^s'ocht voor Lotte wordt zo sterk

1 hij alles opgeeft om bij haar te
____.

kunnen zijn.
01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

Duitsland 2
09.30 Programma-overzicht.
09.35 Kinder-Kino-Festival: Die

Abenteuer des Prinzen Achmed, ani-
matiefilm van Lotte Reineger.

10.35 Siebenstein. Poppenfilmserie.
Afl.: Verwandlungskünste.

11.00 Heute.
11.05 Album '89. Terugblik op 1989

met commentaar van Karlheinz Ru-
dolph. (herh.).

12.15 ""Faszination Musik: Neu-
jahrskonzert 1990 vanuit Wenen. De
Wiener Philharmoniker 0.1.v. Zubin
Mehta voert werken uit van Von Sup-
pé, Johann en Joseph Strauss en Mil-
löcker.

13.30 ZDF-Regional: Reportage over
één van de oudste straten van Ham-
burg, Lange Reihe.

14.00 Das Herz des Piraten. Tv-fim
voor de jeugd. De 11-jarige Jessi
woont aan de oostkust met haar moe-
der. Op een dag vindt ze op het
strand een roodachtige steen, het
hart van de piraat. De steen vertelt de
prachtigste verhalen.

15.15 (TT)Der schwarze Hengst.
Amerikaanse speelfilm uit 1979 van
Carroll Ballard. Na een schipbreuk
stranden de jonge Alec Ramsey en
een wilde Arabische hengst samen
op een verlaten eiland. Ze raken zo
bevriend dat Alec als ze gered wor-
den geen afstand kan doen van de
hengst.

17.10 Heute.
17.15 Giulia. 12-delige Italiaanse se-

rie. Afl.: Kind der Leidenschaft.
18.55 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Toespraak van

de ZDF-intendant, Professor Dieter
Stolte.

19.20 (TT)Diese Drombuschs. Duit-
se serie. Afl.: Abschied im Zorn.

20.50 Menschen '89. Günther Jauch
kijkt met bekende en onbekende gas-
ten terug op 1989. Muzikale gasten:
Udo Lindenberg, Kaoma, Robin Beek
e.a.

22.50 Heute.
22.55 Der letzte Tycoon. Amerikaan-

se speelfilm uit 1976 van Elia Kazan.
Monroe Stahr, succesvolle en keihar-
de producent bij de droomfabriek Hol-
lywood, wordt verliefd op de jonge

"Richard Vvv als de 3-jarige Pu Vi in 'Der letzteKaiser'.
(Duitsland 1 -20.15 uur.)

Kathleen Moore, die hem sterk aan
zijn overleden vrouw doet denken.

00.55-01.00 Heute.

Duitsland 3 West
15.35 Teletekst-verzicht.
16.00 Disneys Gummibarenbande.21-dehge tekenfilmserie. Afl. 17: Derfeuerrote Racher.
16.30 Smiley's Leute. 3-delige serie.

Afl. 3. Langzaam komen alle stukjesvan depuzzel op hun plaats. Paul En-derby, de nieuwe chef van de BritseGeheime Dienst en Smiley vernemen

de gehele levensgeschiedenis van
Kirov.

18.00 Pan Tav... 13-delige jeugdserie.
Afl.: Pan Tav wird untersucht.

18.30 Die Supersinne der Tiere. Afl.
4: Der Nase nach.

19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Madame Butterfly. Opera van

Puccini, uitgevoerd door het koor en
orkest van de Scala van Milaan.

22.25 West 3 aktuell.
22.30 Carlo und Alberto Colombaio-

ni: Registratie van een clownsoptre-
den in 1987 vanuit het Comoedien-
huas Wilhelmsbad/Hanau. Deel 2.

23.05 Subway: Blues Festival 11.
Jazzprogramma vanuit de Kölner
Jazzkeller Subway met de groepen

Big Jayt NcNeely, Gary „Detroit"
Wiggins en Christian Renneberg Sa-
xomania.

00.05 Laatste nieuws. Aansl.. Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF
13.30 Albert Weisgerber. Filmportret

van deze schilder t.g.v. zijn 75-ste ge-
boortedag.

14.00 Menschen am Fluss. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1984 van Mark
Rydell. Het boerengezin Garvey heeft
het moeilijk. Hun oogsten mislukken
steeds door de vele overstromingen
van de rivier. Bovendien oefent de
graanhandelaar Joed Wade grote
druk op hen uit, want hij wil dat op hun
land een stuwdam wordt gebouwd.

16.00 Flüsse der Erde. Der Niger (3):
Von der Sahara bis zum Atlantik.
(herh.).

16.45 Cuore. 6-delige Italiaanse serie
naar de gelijknamige roman van Ed:
mondo De Amicis. Afl. 2.

17.35 BHokuspokus. Westduitse
speelfilm uit 1953 van Kurt Hoffmann.
Agda Kjerulf wordt ervan beschuldigd
haar man, een niet al te succesvol
schilder, verdronken te hebben. Alles
spreekt tegen haar, maar toch wei-
gert ze zich te verdedigen. Haar kan-
sen worden nog slechter als haar ad-
vocaat zich de avond voor het proces
terugtrekt.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Aïda. Opera van Verdi, uitge-

voerd door het koor en orkest van de
Scala Milaan 0.1.v. Lorin Maazel,
m.m.v. Maria Chiara, Luciano Pava-
rotti e.a.

22.10 Südwest aktuell 3 direkt.
22.15 Schwabische Geschichten.

Afl. 4: Der Freund. Dat zijn zusterGerunde nog eens zou trouwen is wel
het laatste dat burgemeester
Gscheidle van Bad Krottenbrunn ver-
wachtte.

23.05 Korrespondenten berichten.
Reportage over China.

23.50 Columbo: Schwanengesang,
Amerikaanse speelfilm uit 1974 van
Nicholas Colasanto. De succesvolle
zanger Tommy Brown heeft er ge-
noeg van dat zijn vrouw Edna de fi-
nanciële touwtjes in handen heeft en
hem dat ook goed laat merken. Hij en-
ceneert een vliegtuigongeluk om haar
kwijt te raken. Inspecteur Columbo
vertrouwt het zaakje echter niet.

01.25-01.30 Laatste nieuws.

RTL Plus
08.00 Die Welt der Schnorchel.
08.20 Frau Holle. Oost-Duitse sprook-

jesfilm uit 1963. (herh.).
09.40 Robinsons tollste Abenteuer.

Italiaanse tekenfilm uit 1973 van
Francesco Guido.

11.00 Zwei nette Dicke. Amerikaanse
speelfilm uit 1981 van Mr' Summers,
met Farmham Scott, January Ste-
vens, Jack Aaron e.a.

12.30 Klassik am Mittag. Met het
Groot RTL Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Die Zwei von der Dienststelle.

Engelse serie. Afl.: Ein Zwilling klaut
selten allein.

13.30 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

15.00 Unwetter. Arme Mayer blikt te-
rug op 1989.

15.05 Wimbledon '89. Documentaire.
16.00 Unfall im Weltall. Engelse

speelfilm uit 1969 van Robert Parrish,
met lan Hendry, Roy Thinnes, Patrick
Wymark e.a. (herh.). Er wordt een
planeet ontdekt die dezelfde baan
volgt als de aarde, doch in tegenge-
stelde richting. Een ruimteschip doet
onderzoek en alles loopt gesmeerd.
Dan gebeuren er echter mysterieuze
dingen.

17.45 Dirty Dancing. Amerikaanse
serie. Afl.: Hallo, Fremde.

18.15 Dr. Who. Amerikaanse serie.
Afl.: Der Flug der Kroagnon (2).

18.45 RTL aktuell.
19.00 Rudi, benimm Dich. Duitse

speelfilm uit 1971 van F.J. Gottlieb,
met Rudi Carrell, Chris Roberts, Heidi
Hansen e.a.

20.30 Aladin. Amerikaans-ltaliaanse
speelfilm uit 1986 van Bruco Corbuc-
ci, met Bvd Spencer, Luca Venantini,
Janet Agren e.a. De 15-jarige Al Ha-
din verdient wat zakgeld in een kleine
winkel. Als hij op een dag een olie-
lamp moet oppoetsen, stijgt plotseling
een geest uit de lamp, die hem zijn
diensten aanbiedt.

! 22.00 Time Guardian - Wachter der
Zukunft. Amerikaanse"speelfilm uit

i 1987 van Bram Hannant, met Torn
i Burlinson, Nikki Coghill, Carrie Fisher
i e.a. In het jaar 2400 bedreigen de

Jen-didi de mensheid. Daarom wil
men met de tijdmachine terug naar de
twintigste eeuw. Wetenschappers
zoeken reeds een een landingsplaats
in Australië. De Jen-didi komen er ook
achter wat de wetenschappers van
plan zijn.

| 23.25 Kulturmagazin 10 vor 11.
i 23.50 Marmermagazine ~M".
i 00.30 Time Guardian - Wachter der

Zukunft. (herh.).
i 01.55-02.00 Betthupferl.

SAT 1
i 08.05 Familie Feuerstein. Galaxus vom
i Saxilus. Amerikaanse tekenfilmserie.
08.35 Garfield. Amerikaanse tekenfilm-: serie. 09.00 Parsifals überirdische Him-

i melszeitung. 10.30 Ein toter Taucher
i nimmt kein Gold. Duitse avonturenfilm: uit 1973 van Harald Reinl. 12.00 Das
i war Buffalo Bill. Duits/Italiaans/Franse
i speelfilm uit 1964 van J.W. Fordson.: 13.30 Pixi im Wolkenkuckucksheim.
i Amerikaanse tekenfilmserie. 14.00 Der
jgeheime Garten. Amerikaanse speel-: film uit 1987 van Alan Grint. 15.40 Go-
| liath, Sensation nach 40 jahren.Deel 2.
iAmerikaanse speelfilm uit 1981 van
jKevin Connor. 17.10 Terror am Rio
i Grande. Amerikaanse western uit 1952; van Byron Haskin. 18.45 SAT. 1 Bliek.
i Aansl. SAT.I Wetter en programma-
i overzicht. 19.05 Glücksrad. 19.50
i SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en; programma-overzicht. 20.00 Trapper: John M.D. Amerikaanse ziekenhuisse-: rie van Robert Douglas. Afl. Unter fal-
| schern Verdacht. 21.00 Der tolle Bom-■ berg. Duitse komedie uit 1957 van Rolf■ Thiele. 22.40 SAT.I Sport. 22.50 News

& Stories. 23.30 Uzala, der Kirgise.J
Russisch Japanse speelfilm uit 1975Ï!
van Akira Kurosawa. 01.45 So gese-*
hen. 01.50-02.00 Programma-over-J^
zicht.

SSVC
10.00 Children's SSVC.
10.05 Playbus.
10.30 The Quack Chat show.
10.50 Bravestarr.
11.10 Seal Morning.
12.00 A question of sport.
12.30 Wildlife Showcase.
13.00 Chain Letters.
13.25 The art of travel GWR.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.05 Cartoon Time.
14.15 Run the Gauntlet.
15.05 Columbo.
16.40 The tailor of Gloucester.
17.20 Countdown.
17.50 The Match.
19.55 Coronation Street.
20.20 The Vet.
20.50 Day of the Jackal.
23.15 News and weather report.
23.20-00.00 Whose line is it any-5

way?

BBC Europe
09.55 Today's Viewing.
10.00 Richter plays Mozart.
11.55 Five to Eleven.
12.00 Africawatch.
12.15 New Years Day concert fromsVienna. J
12.50 Paddies Up.
13.15 That's Life.
13.30 Racing from Cheltenham.
14.00 One o'clock news.
14.05 Racing from Cheltenham.
16.05 The natural world: Torn's Ri-f_ver.
16.55 Catchword.
17.25 Curry on ice.
17.50 Final Score. £
18.05 News and weather.
18.45 Songs of Armenia. *
19.00 Ski Sunday Special. »
19.35 The last Gulag. *21.05 Africawatch.
21.55 Paddies up.
22.20 That's life.
22.50 Cane Toads, unnatural histo-

"7-
-23.40 News and weather.
23.50 The look of love.

Eurosport
07.00 Sky, The DJ. Kat Show. 09.30
Eurosport Menu. 10.00 Hopman Cup
Tennis. Final - live. 14.00 World Cup
Ski Jumping. Live. 15.00 Hopman Cup
Tennis. 17.00 „Hero" Film of the 1986
World Cup. Documentaire over de We-
reld Kampioenschappen voetbal in
1986. 19.00 NHL Ice Hockey. 21.00
Eurosport - What a Week! 22.00 Inter-
national Motor Sport. 23.00 Paris-Da-
kar Rally. 23.15 Ringside - Boxing Su-
per Bouts. 00.15 Hopman Cup Tennis.
02.15-02.30 Paris-Dakar Rally. 06.00
Sky, The World Business Report. 06.30
Sky, European Business Channel.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The mix. IMK>
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. Een blik op het
verleden met behulp van archiefbeel-
den. 19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Super Holidays. 20.30 Jourhey
into Japan. 21.00 Perspectives on tb*
Environment. 21.30 Q.E.D. 22.00World News and Goodyear Weather*
Report. 22.10 Wildlife On One. The lm-,
possible Bird. 22.40 Thai Panorama.
Een verkenning van de bewoners en
het leven in Zuidoost-Azië. 23.10 Four
in the Wild. 00.10 World News andrGoodyear Weather Report. 00.20 Co«.Cola Eurochart. 01.20-01.50 Time-
Warp. Het verleden toegelicht met be-
hulp van archiefbeelden. 07.00 The
Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MX
at the movies. 12.00 Remote CohtflË
12.30 Terence Trent D'Arby lntervia_s
13.00 Duran Duran: Decade in Video.
14.00 VJ Marcel Vanthilt. 16.00 3 trom-
Xmas at 4 - U2. 17.15 VJ Marcel Van^thilt. 18.00 Remote Control. 18.30 Club*
MTV. 19.00 VJ Ray Cokes. 21.00 MTv£
At the Movies. 21.30 Decade. 23.30
Maiken Wexo. 00.00 HeadbangersbaN.R
02.00 Night Videos. 06.30-07.00 C
MTV.

België/TV 1
nijs Nieuwjaarsconcert uit Wenen.
„erken van Von Suppé en Josef
'fauss. Uitgevoerd door de Wiener

'3 Sn moniker-
(v 10 Stars in der Manege. Vanuit

I.i1.ibUs Krone in München.;'5 Graaf van Monte Christo.
speelfilm uit 1975 van

j.avid Greene. De jonge zeeman
q^ntes wordt door drie mannen de
«evangenis ingewerkt. Daar hoort hij
c.n een schat die op het eiland Montehristo begraven ligt. Na zijn ont-
ij"appmg haalt hij de schat op.
£5 Musical celebration. Ameri-

can 18 muziekPro9ramma."J0Sinja Mosa. Braziliaanse serie
l/s'Lucelia Santos. Afl. 86
Ift'n NieuwS.
Vin Tik Tak-Artimatieserie. Afl. 126.

rj''° Jacobus en Corneel. Jeugdse-
lB 3n 18: Corneel is verkouden.

187 Lieaebeest. Kinderserie. Afl.
18a_. wens.

n'^
5 Kerstboom. Britse tekenfilmaar een verhaal van Hans Christian

l9_nerSen-
iö, Av onturenbaai. Canadese

1..25 sene Afl- 38■ 5 Medededelingen en program-IS^-overzicht.*o'oq £ ieuws-
-269 c ren" Australische serie. Afl.?hane wordt roekeloos. Madge
ken emen en zou graag de gever

'lllllllllllll.miiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiumi

"Robert Preston en Julie
Andrews in de Engelse speel-
film 'Victor Victoria. (Bel-
gië/TV 2 - 20.00 uur.)

20.25 De drie wijzen special. Quiz.
Presentatie: Kurt van Eeghem.

21.25 Shanghai acrobatic troupe.
Japans circusprogramma.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 The best of the proms. Ray

Charles' Big Band & The Raelettes.
23.30-23.35 Coda. De kalebasdrager

van Jan van der Hoeven.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 68.
.■lllllllllllllll.lllllllllliMilmliiilliiliill.il

19.00 Zonen en dochters. Australi-sche serie. Afl. 921. Debbie en Craigondervinden dat de geschiedenis zichherhaalt.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.10 Victor, Victoria. Ameri-kaanse speelfilm uit 1982 van BlakeEdwards. Parijs in de jaren '30 Dewerkloze operazangeres Victoriacreëert met de hulp van de homofiel

Toddy een nieuw nummer.

België/RTBF
12.15 Nieuwjaarsconcert. Wiener Phil-harmoniker 0.1.v. Zubin Mehta en hetballet van de Weense Staatoper 13 40Skiën, schansspringen te Garmisch-Partenkirchen. 15.30 ■Laurel et HardyLaurel et Hardy au far west, Ameri-kaanse speelfilm uit 1937 van JamesHome Laurel en Hardy moeten heteigendomsbewijs van een goudmijnoverdragen aan een meisje dat in eensaloon werkt. 16.30 BabibouchetteYogi Bear en de Smurfen, tekenfilms'18.00 Nouba Nouba. 18.30 Jamaisdeux sans toi, magazine. 18.53 Pro-gramma-overzicht. 19.00 Journaal19.03 Ce soir, actualiteiten-program-ma. 19.30 Journaal en weerbericht20.05 My fair lady, Amerikaanse speel-
film uit 1964 van George Cukor. De be-roemde taalgeleerde professor Higginsheeft met zijn vriend kolonel Piekering

miiimiiiiiiimiiiiiiimimiii Minimi

een weddenschap gesloten: van een
straatmeisjezal hij een damevan stand
maken. 22.50-23.30 Weerbericht en
laatste nieuws.

België/Télé 21
18.30 Espanol con Victon cursus
Spaans. Les 7 en 8. 19.00 Spreek met
ons mee, cursus Nederlands. Les 8 en
9. 19.30 Journaal (met simultaanverta-
ling in gebarentaal en weerbericht).
20.00 La folie histoire du monde, Ame-
rikaanse speelfilm in twee delen uit
1981 van Mei Brooks. Deel 1. Mei
Brooks verhaalt als parodie de geschie-
denis van de mensheid in periodes
vanaf de steentijd, via het Oude Testa-
ment, de Romeinse tijd tot en met de
Franse Revolutie. 21.30 Journaal,
(herh.). 22.00-23.00 Paolo Conté, mu-
ziekspecial. _ ,

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Si tv vas a Rio.
17.15 Les Francofollies de Montreal.
17.45 La cuisine des mousquetaires.
18.00 Des chiffres et des lettres. 18.20
Recréation. 19.00 Les carnets de la-
venture. 19.30 TVS inf05.19.40 Papier
glacé. 20.00 Nouveau Monde. 21.00
Les meilleurs moments de la Marseillai-
se. 21.55 Clip 'Yvette Horner'. 22.00
Nieuws. 22.30-00.30 Les trophées des
sports.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.05 Oud op
nieuw. (7.30 Nws.) 7.51 Het leven-
de woord. 8.10 Oud op nieuw (ver-
volg). 9.07 Nieuwjaarsmorgen Ma-
gazine. 12.07 Oud op nieuw.
(12.30 Nws.) 12.32 Boer en tuin-
der. 12.55 Meded. t.b.v. Land- en
Tuinb. 13.10 Hier en nu. 14.06
Nieuwsradio special (17.30 Nws )
19.03 Club Veronica trend 20 03
Peper en zout. 21.03 KROs jazz
connection. 22.02 Op de eerste
rang. 22.50 In het spoor van Willi-
brord. 23.02 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Easy listenmg. 2.02
AVROs Nachtdienst. 6.02-7.00
Auto in? AVRO aan!

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7 04 Een goe-
de morgen met Ron Brandsteder.
9.04 TROS Gouden uren. 11.04 Op
volle toeren. 12 04 André van Duin.
13.04 Zwijgen is fout. 15.04 De
beste wensen 16.04 Ronduit-ra-
diokrant extra. 18.04 Tijdsein.
18.25 Kom er es uit. 18.50 Grab-
belton. 19.04 Jongerenkoren.
19.35 Hemelsbreed. 20.04 De bes-
ten van orkesten. 20.20 Arjan.
20.45 Begrijpt u wat u leest? 21.00-
-7.00 Zie radio1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De baas
van de week 9 04 Nieuwjaarsvita-
minen. 12 04 Pays Bas 14.04Top-
pop radio. 16 04 Toppop discovery.
18.04 Driespoor. 19.03 Het stee-
nen tijdperk. 20.03 Muziek met
Mèta. 22.03-24.00 Candlelight.

radio
Radio 4
700 Nws. 7.02 Aubade (800
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
KRO-Klassiek op maandagmor-
gen: KLassieke muziek. 11.30
Coppelia. ballet van Delibes. 13.00
Nws. 13.02 KRO-Klassiek op de
maandagmiddag: I. Les souliers
mor-dorés, opera van Di Frizeri
Uitgev door het Radio Kameror-
kest 0.1.v Gaetano Delogu met sol.
11. Muziek voor strijkkwartet. 111.
Würzburger Mozartfest 89: Koor en
Symf. Orkest van BR met sol. 15.45
In antwoord op uw schrijven-klas-
siek. 17.00 Klalssieke muziek.
18.00 Nws. 18.02 De klassieken.
20 00 Nws. 20.02 De VARA mati-
nee: Rado Kamerorkest met bas
2105 Klassieke muziek. 22.00
Jazz-op-vier-Aad Bos 23.00-24 00
Het zout in de pap: Engelse dich-
ters in W.0.1.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden 930 De voorspellers.
10.00 Factor 5, met om 10 00 Be-

richten van en over ouderen 12.00
Nws. 12.05 De Franse revolutie (4).
13.00 Nws. 13.10Faktor 5. met om
15.00 Bericht uit het Koninkrijk en
16.00 De wetenschap 16.30 NOS
Kindermagazine. 17 30 Atoom-
bomproeven in de jaren vijftig.
17 55 Mededelingen en schippers-
benchten. 18.00 Nws. 18 10 Faktor
5 extra 18.20 Uitzending van de
CD. 18.30Programma voor blinden
i A............

en slechtzienden. 18.40 De kerk
van Jezus Christus van de Heiligen
der laatste dagen. 18.55 Promo-
programma voor buitenlanders.
19.00 Programma voor buitenland-

se werknemers. 20.30 Jazz uit het
historisch archief. 21.00-21.30
Hobbyscoop

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8 05, 9.02, 10.02 en 1102 Kort
nws. 9.00-11 00 Groeten aan Ria.
Presentatie Ria v. Grinsven. 11.00-
-1200 Licht Limburgs extra. Pre-
sentatie Hubert van Hooff. 12.00-
-13.00 Het concert Presentatie Sef
Adams 17.00-18.00 MAM. Pre-
sentatie Mark Peeters. Gesprekken
met de Gouverneurs van Limburg.

BRT 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30. 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws, en R.V.A.-benchten). 8.00
Niews. 8 10 Het vliegend tapijt.
10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig met
muziek. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Limburg Vandaag. 13.00
Nieuws. 13.10 Pluche en plastiek.
14.00 De eerste dag 16.00 Voor-
uit, achteruit. 17.00 Limburg Van-
daag. 18.10 Hitrevue. 20.00 Slowti-
me. 21.00 Een plaat voor Margriet.
22.00 Nieuws 22 05 Maneuvers in
het donker. 23 30-6.00 Nachtradio,
(om 24.00, 5.00 en 530 uur
Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35 Radio Fruhstuck. 7 45 Vei,
staltungskalender. 09.10 Mus-
press 1000-1230 Neujahrs-J
wunschkonzert. 12.35-14-O*
Volkstümliches Neujahrl4 05 i.
sikzeit 14 15 Musikzeit heute: Ope- "rette und Musical 15.00 Nachmit-'-
-tagsstudio 16.05 Spotlight L
Charts. 17.05-18.30 Oldiek-
-18 45 Jazz: Swing und Ballac
2000 Nachrichten. 2005-0O0Q;-
Die Radio-Show.

Luxemburg/RTL
04.00 Musik 07 00 Die Unentweg-JJ
ten (eieren noch 9.00 Katerfruh-t
sluck 11,00 Gute Vorsatze zunrt
neven Jahr 12.00 MusikparadeS»
14.00 Viva. 1600 NeujahresenteJ_
17.00 Musikduell spezial. 19 oo£Neunzehn - Vierundzwanzigl»
00 00-01.00 Traumtanzer.

WDR 4
4.05 Radiowecker 559 Station--'
sansage 605 Morgenmelodie.
8.05Das groGe Platzkonzert. 10 05 "Hermann Prey singt Berliner Lieder'
und Montaten. 11.09 Neujahrskon- \
zert der Wiener Philharmo
11.50-12.15 lm Kunstlerzimmer.--

-14.05 Wirtschaft Aansl Was darf.
es sein? 17 00 Der Tag urn Fünfï*
Aansl Musik-Express. 20 05 Th%'
Music ot Pau Whiteman 22 05 Muï
sik zum Traurnen 22 30-04.05»"

.Nachtexpress..1....f..f1111...1a........-...._....._
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van het spontane optreden van Kan ;
op 31 december 1981 na het gesprek
met Aad van den Heuvel in zijn Alles ;
is anders show.
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