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Scholier jaar
onschuldig

in gevangenis
&ÜREN/AKEN - De 17-jarige
scholier Franz Stollenwerk uit

heeft ruim een jaar on-schuldig in de cel doorgebracht
"tet name omdat hij zichzelfsteeds opnieuwvan de moord op
?e 14-jarige Martina Norm op 21
Juni 1988 in zijn woonplaats be-schuldigde.
Stollenwerk, die het lijk van het
Verkrachte en gewurgde meisje
nad gevonden, moest na de ar-

van de arbeider Jörg S.
(20) en diens bekentenis, zijn leu-gen toegeven. Hij is inmiddels,
ontslagen uit de jeugdgevange-
nis, waar hij een straf van zeven
Jaar uitzat.
~at is gisteren bekendgemaakt
"Oor Oberstaatsanwalt Karhau-sen in Aken. Op korte termijn zalvoor het Landgericht Aken het
Proces tegen S. dieook wordt be-
schuldigd van de verkrachting

de moord op zijn nicht de 19-Jarige Erika Simmler uit het ge-
achtHoven bijElüren op 16 junivan vorig jaar, dienen.

" Zie verder pagina 15

Huisarrest
Honecker
opgeheven

PpST-BER-
MJN - De voor-
malige Oost-'Wtse partij lei-
ïer en president
Y'ch Honecker
l*at niet langer

°nder huisar-*«. De 77-jari-
Honecker
huisarrest

Jadat hij als ge-
°Jg van de anti-regeringsbetogin-

*en in de DDR was afgezet op ver-
6nking van corruptie en misbruikan macht. Hij is vrijgelaten omdat
nderzoek heeft uitgewezen dat erpen grond bestaat om hem vast teh°uden.

+ Zie ook pagina 3

het weer

}JEel bewolking
Vandaag waait een matige
*üid tot zuidwestenwind,
J*"aarin veel bewolking voor-komt. Plaatselijk kan watJ,chte motregen vallen. DeMiddagtemperatuur wordtc>rca 3 graden. Na vandaagv >ndt de overgang plaats naar
echter weer; de temperatuur
**1 stijgen en de neerslagkans
*Jeemt toe."oor actuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
*Unt u bellen 06-91122346
VANDAAG:
*onop: 08.48 onder: 16.43
"«aan op: 11.57 onder: 02.06
Borgen
*onop: 08.48 onder: 16.44
"ftaanop: 12.18 onder: 03.34

CIA
De advocaten van Noriega hebben
laten weten, datzij om geheime do-
cumenten zullen vragen, die de ban-*
den tussen Noriega en de Ameri-
kaanse geheime dienst CIA aanto-
nen, en die moeten bewijzen dathij
onschuldig is. Daarmee alleen al
kan Zeer veel tijd gemoeid zijn.

Noriega gaf zichzelf woensdag-
avond over aan de Amerikaanse
troepen rond de ambassadeVan het
Vaticaan in Panama-stad, .waar hij
anderhalve week eerder naar toe
was gevlucht.

Vrijwillig
Een woordvoerder van het Vaticaan
zei gisteren, dat de ex-dictator vrij-
willig het besluit had genomen, zich
over te geven, en dat er geen sprake
was geweest van een overeenkomst
tussen Vaticaan, de VS en Noriega.

De Panamese aartsbisschop Marcos
McGrath voegde daaraan nog toe,
dat het Vaticaan Noriega had duide-
lijk gemaakt, dat hij niet als een di-
plomatieke of politieke vluchteling
werd gezien, maar als een voort-
vluchtige misdadiger.

„Dat betekende dat hij nooit naar
een derde land zou kunnen worden
uitgewezen, en dat hij alleen tussen
Panama en de VS kon kiezen", al-
dus McGrath.

Onder druk
Volgens Amerikaanse regerings-
functionarissen was Noriega boven-
dien zwaar onder druk gezet door
het Vaticaan, dat hem zou hebben
gezegd dat hij tot hooguit donder-
dagmiddag twaalf uur zou mogen
blijven.

Dat Noriega uiteindelijk koos zich
aan de Amerikanen over te geven,
heeft volgens de Amerikanen zeker
ook te maken met het feit, dat
woensdagavond meer dan 50.000
Panamezen rond de ambassade van
het Vaticaan demonstreerden, en
zijn uitlevering eisten.

" Zie verder pagina 4

Stekelenburg
waarschuwt
werkgevers

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Na Industrie-
bond-voorzitter Van de Weg
heeft gistermiddag ook de voor-
zitter van de vakcentrale FNV,Johan Stekelenburg, de werkge-
vers gewaarschuwd voor (sta-
kingsacties wanneer zij in hetCAO-overleg dwars blijven lig-
gen. Eerder deze week gaf Van
de Weg de ondernemers in de
metaal twee weken de tijd om
met een beter bod te komen. Hij
dreigde ze tegelijkertijd met sta-
kingen.

Stekelenburg verweet de onder-
nemersorganisatie VNO een
houding die in de jaren zestig inwerkgeverskring nog werd aan-
getroffen. Uit een interne coördi-
natienota van het VNO voor het
onlangs aangebroken CAO-sei-
zoen spreekt volgens de FNV-
voorzitter een mentaliteit die
strijdig is met op zijn minst èen
aantal belangrijke onderdelen
van het centrale akkoord. Met
name op het punt van de verde-
ling van werk (waaronder ar-
beidsduurverkorting) wijkt hetVNO volgens Stekelenburg in
ernstige mate af van de afspra-
ken. „Sterker nog, men pleit
voor het terugkopen van be-
staande arbeidsduurverkorting
en beperking van de vut".
Het pleidooi van de onderne-
mers om van de zaterdag weer
een gewone werkdag te maken,
ging bij Stekelenburg achter el-
kaar de prullenbak in.

Resultaten
De besmetting kan bij mensen
koorts en misselijkheid, gepaard

met overgeven en diarree, veroorza-
ken.
Het RIVM onderzocht vorig jaar 59
pluimveebedrijven in de leg- en
mestsector op salmonella-bacte-
riën. De resultaten werden vorige
maand uitgebracht aan de op-
drachtgevers, de ministe/ies van
WVC en landbouw.

Daaruit bleek dat bij 53 van de 59
onderzochte bedrijven salmonella-
bacteriën werden aangetroffen.
Deze cijfers komen overeen met
eerdere aanwijzingen. Nieuw uit het
onderzoek is echter de mate waarin
salmonella enteritidis voorkomt:
namelijk bij een op de vier bedrij-

ven in de legsector en bij een op de
acht bedrijven in de mestsector.

Op grond van dit en eerdere onder-
zoeken heeft het RIVM schattingen
gemaakt van het aantal mensen dat
de afgelopen jaren besmet is ge-
raakt met de bacterie salmonella en-
tiritidis. In 1987 waren dat er nog
maar 7000. Een jaar later was dat
aantal meer dan verdubbeld tot
15.000 en vorig jaar was de groei ex-
plositief gestegen tot 50.000.

Excuses van Internationale Rode Kruis
DEN HAAG - Het Internationale
Rode Kruis (ICRC) heeft gisteren
zijn excuses aangeboden aan het
Nederlandse Rode Kruis, voor
de opmerking dat voedselhulp
aan Roemenië niet meer nodig
zou zijn. In echte nood verkeert
het land niet meer, maar hulp in
de vorm van voedselpakketten
wordt nog steedszeer opprijs ge-
steld, aldus gisteravond het
hoofd van de persdienst van het
ICRC.

De excuses volgen op een boze
reactie van het Nederlandse
RodeKruis na deuitlatingenvan
woordvoerder Bischoff. Zijn
woorden hebben een groot deel
van de Nederlandse bevolking
op het verkeerde been gezet, al-
dus woordvoerder B. Burgers
van het Nederlandse RodeKruis.
„Er kwamen telefoontjes binnen
van huilende mensen die hun
laatste AOW-centen hadden be-

steed aan hulp voor Roemenië.
We zijn daarom blü met de offi-
ciële excuses, daarmee komt een
eindaan de onduidelijkheidover
de noodzaak van voedselpakket-
ten."
Morgen vertrekt een konvooi
van 50 vrachtwagens naar het
Roemeense platteland tussen Si-
biu en Brasov. Dat is het gebied
dat Nederland toegewezen heeft
gekregen voor de hulpverlening.

Panamese dictator na overgave naar
Verenigde Staten overgevlogen

Noriega vecht berechting aan
Van onze correspondent

WASHINGTON/PANAMA -
De afgezette Panamese dicta-
tor Manuel Noriega heeft gis-
teren via zijn advocaat aan een
rechter in Miami laten weten,
dat de Verenigde Staten niet
het recht hebben hem te laten
terechtstaan.

Noriega werd gisteren voor de rech-
ter geleid om de aanklachten we-
gens drugshandel die tegen hem lo-
pen, aan te horen. Toen de rechter
vroeg of Noriega zich schuldig of
onschuldig achtte, zei de advocaat:
„Generaal Noriega erkent de juris-
dictie van dit Hof niet omdat hij als
een politieke gevangene illegaal
naar dit land is gebracht".

De rechter zei daarop dat hij noteer-
de dat Noriega zich als onschuldig
beschouwt. Zo begon een juridisch
steekspel dat vermoedelijk maan-
den zal duren.

" Noriega (midden) wordt aan boord gebracht van het Ameri-
kaanse luchtmachttoestel dat hem naar Miami zal brengen.

" Nadat de overgave van Noriega bekend werd, barstte in Panama-stad de vreugde los

Meer meldingen bacterie-vergiftiging

Veel salmonella in
pluimveebedrijven

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Veel pluimvee-
bedrijven in Nederland zijn
besmet met de ziekteverwek-
kende bacterie salmonella en-
teritidis. Uit een onderzoek
van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne blijkt dat van bedrijven
met leghennen 26,3 procent
met de bacterie is besmet en
van bedrijven met slachtkui-
kens 12,5 procent.

De salmonella-bacteriekent vele va-
rianten en komt vooral voor bij
pluimvee. Salmonella enteritidis
kan doordringen in het vlees van
kippen en in eieren. Het aantal ge-
vallen van voedselvergiftiging door
deze bacterie is volgens het RIVM
de afgelopen jaren sterk gestegen.

Slachting
in Soedan

NAIROBI - Soedanese militieleden
hebben vorige week meer dan 2.000
mensen vermoord tijdens ongere-
geldheden in de stad el-Jebelein in
het midden van Soedan. Dit meldde
de radio van het Soedanese Volks-
bevrijdingsleger SPLA gisteren.

De SPLA vecht al sinds 1983 in het
zuidentegen het leger, om een einde
te maken aan wat het ziet als de
overheersing van het voornamelijk
christelijke en animistische zuiden
door het islamitische noorden.

Een regeringsfunctionaris in Khar-
toum zei woensdag dat in el-Jebe-
lein, 350 kilometer ten zuiden van
de hoofdstad, bijna 200 mensen om
het leven' waren gekomenna een ru-
zie over de lengte van de Kerstva-
kantie voor de boeren in het zuiden.

Frits Dragstra
verlaat politiek

Van onze verslaggever
HEERLEN — De bekende Heer-
lense communist, Frits Dragstra,
zét een punt achter zijn politieke
carrière. Hij staat niet meer op de
lijst van Groen Links (samen-
werking CPN, PPR, PSP en
EVP) voor dekomende gemeen-
teraadsverkiezingen in zijn
woonplaats. Tweeëndertig jaar
lang zat hij in de Heerlense ge-
meenteraad, 12 jaarin de Provin-
ciale Staten en viereneenhalf jaar
was hij lidvan deTweedeKamer
voor de CPN.

Dragstra vindt dat zijn plaats nu

beter ingenomen kan worden
door jongere kandidaten. Hij is
inmiddels 62 jaar. Vanaf 1958 zit
Frits Dragstra al in de Heerlense
gemeenteraad. In die periode
heeft hij altijd de belangen van
de arbeiders vertegenwoordigd
en dat waren dan vooral de mijn-
werkers in de beginjarenvan zijn
politieke loopbaan.

Van 1966 tot 1978 zat hij de Pro-
vinciale Staten en van 1972 tot
1977 in de TweedeKamer. Vanaf
1953 was hij vrijgestelde van zijn
partij de CPN. Samen met Joop
Wolff behoorde hij tot de eerste
Communisten die werden toege-
laten in de Vaste Kamercommis-
sie voor Defensie.

Voor de 'grote politie.k' vond hij
zichzelf toch minder geschikt.
Hij vond dat hij beter werk kon
doen op plaatselijk en provin-
ciaal niveau. Op dat gebied is hij
de afgelopen jaren dan ook voor-
namelijk actief geweest.

Maatregelen
Het RIVM constateert dat het be-
drijfsleven te weinig heeft gedaan
om besmetting te voorkomen en
vindt het noodzakelijk dat er op
korte termijn vergaande maatrege-
len worden genomen.

Het Produktschap voor Pluimvee
en Eieren zegt dat het onderzoek
van het RIVM geen getrouw beeld
meer geeft van de huidigesituatie in
de pluimveesector. . Volgens het
Produktschap zijn in deze sector
talrijke maatregelen genomen om
besmetting door salmonella enteri-
tidis te voorkomen en te bestrijden.

vandaag
# Zwavelvrije diesel

lijkt de enige
oplossing voor milieu
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# HALT-projecten
blijken goed wapen
tegen vandalisme
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# Rem Hummel wil niet
voor PvdA in de
gemeenteraad
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sport

" Roda JC in clinch met
Kerkraads
gemeentebestuur
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" Bert Bouwer traint
Oranje
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" Gerald Vanenburg
terug van
weggeweest
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Ruim 200 doden
bij treinramp
in Pakistan

KARACHI -Bij een treinongeluk in
Pakistan zijn gisteren meer dan 200
mensen om het leven gekomen en
ongeveer 700 passagiers gewond ge-
raakt. Volgens het persbureau APP
kan het dodental nog verder oplo-
pen, daar veel gewonden er ernstig
aan toe zijn.
Het ongeluk deed zich voor nabij de
stad Sukkur, 560 kilometer ten
noorden van de havenstad Karachi
in het zuidenvan het land. De passa-
gierstrein, 'de Zakaria-Bahauddin-
expres' die onderweg was van Mul-
tan in het midden van het land naar
Karachi, botste in volle vaart op een
stilstaande goederentrein bij stationSangi nabij de stad Sukkur.
De politie sprak van het ernstigste
treinongeluk in de geschiedenisvan
het land. Functionarissen zeiden
dat de acht wagons van de expres
ontspoorden, waarvan er vier totaal
werden vernield. In de berm lagen
overal gewonden. Het is niet be-
kend hoeveelmensen zich nog in de
wrakstukken bevonden.
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Id-elpee
Een cd voor lange winteravon-
den. Dat is het inmiddels derde
album SONGS OF A STRAN-
GER van de Amerikaanse
nachtegaal CASSELL WEBB.
Verstilde pianoklanken, hoog-
zwangere keyboardbijdragen,
gevoelig getrek aan gitaarsna-
ren en een stem als een klok
bepalen het beeldvan de cd die
gevuld is met acht trage luister-
liedjes. Dat géén enkel num-
mer van haar hand is doet zich
niet gevoelen als een gemis.
Wie relatief onbekende songs
op deze wijze aan de vergetel-
heid tracht te ontrukken ver-
dient het om gehoord te wor-
den. Het met zorg uitkiezen
van nummers en zodanig ver-
tolken dat ze een nieuw leven
gaan leiden is een vaak onder-
schatte bezigheid. Webb doet
in haar zorgvuldige aanpak
denken aan de zangeres Judy
Collins die vooral in de jaren
zestig met eigenzinnige vertol-
kingen van Sandy Denny en
Randy Newman de handen op
elkaar wist te krijgen. Het
knapste aan deze cd is dat on-
danks de grote verscheiden-
heid aan songmateriaal geen
enkel nummer uit de toon valt.
De song I Had To Teil To You
van de psychedelische sixties-
punkgroep The 13th Floor Ele-
vators doet het wonderwel
naast Time Has Told Me van
aardsmelancholicus Nick Dra-
ke of de bijna ondraaglijke
tearjerker Tomb Of The Un-
known Love van M. Smother-
man. De ingehouden, verstilde
sfeer wordt van begin tot eind
volgehouden. Voor de sobere
productie was haar levensgezel
Craig Leon verantwoordelijk.
Een voorbeeld van een produ-
cer die terdege beseft dat stilte
een essentieel onderdeel kan
zijn van muziek. Leon maakte
voorheen vooral furore als pro-
ducer van decibelproducenten
als de Ramones en de Fatal
Flowers. Op deze cd blijkt hij
bovendien een niet onaanzien-
lijk deel van de sfeervolle mu-
zikale invulling voor zijn reke-
ning te nemen. Zo beroert hij
de toetsen van de piano, key-
boards en dulcimer en bespeelt
hij bas- en sologitaar. Hoewel
Webb over een volstrekt eigen
stemgeluid beschikt, past zij
nog het best in het rijtje Judy
Collins, Kate Bush en Laurie
Anderson.

jan hensels

agenda

JANUARI

" 5: Boerderij Geleen: Sue
Chaloner's Soultrain

" 5: Kajuit Landgraaf: Perfect
Strangers en Action in DC

" 5: Allez Heerlen: De Sufge-
rukte Wally's

" 6: Wijngrachtheater Kerkra-
de: Earth & Fire

" 6: Astacentrum Beek: finale
Undercoverfestival

" 6: Wat & Half Wat Hom:
Fietsefreem

" 12: Fenix Sittard: Tröckener
Kecks

" 20: Unitas Brunssum: Toxik
en Defender

" 21: Boerderij Geleen: Steve
Marriott & Band (mi)

Rea en Collins
al uitverkocht

Er zijn via de VVV-kantoren nog
kaarten te krijgen voor de optre-
dens van Prince (2 en 3 juni)en Tina
Turner (23 juni) in het Rotterdamse
Feyenoordstadion. Verder zijn er
nog plaatsen vrij bij de concerten
van Spandau Ballet (12 januari
Ahoy' Rotterdam), George Clinton
(22 januari Vredenburg Utrecht),
Wet Wet Wet (14 februari Ahoy'),
Eric Clapton (24 februari Statenhal
Den Haag), The Alarm (26 februari
Utrecht), Fats Domino (24 maart
Ahoy') en Tears For Fears (14 april
Ahoy'). Uitverkocht zijn de concer-
ten van Chris Rea en Phil Collins,
op respectievelijk 15 februari en 4
mei in Rotterdam.

# Sue Chaloner
(midden) brengt
vanavond haar
9-mansformatie
mee naar Geleen
waaronder Ozzie
(links) en Pearl,
oftewel The
Chalonettes.
Foto: PETER ROOZEN

Artiesten
vullen

Elviselpee
Het eerste 'megaproject' op plaatge-
bied van dit jaar staat al vast. Het
wordt een hommage aan Elvis Pres-
ley, de plaat gaat heten The Last
Temptation OfElvis en er wordt aan
meegewerkt door onder anderen
Bruce Springsteen (die Viva Las
Vegas zingt), Paul McCartney (It's
Now Or Never). Tanita Tikaram (Lo-
ving You), The Pogues (Got A Lot
O' Livin' To Do), Aaron Neville
(Young And Beautiful), lan McCul-
loch (Return Tot Sender) en The
Jeff Healey Band (Down In The Al-
ley). "
De opbrengst van deze 'Elvis-elpee'
gaat naar een centrum waar gehan-
dicapte kinderen verblijven. De
plaat verschijnt binnenkort.

The Alarm naar Utrecht
Fats Domino
in Rotterdam

De Amerikaanse zanger/pianist Fats
Domino geeft op 24 maart een jubi-
leumconcert in het Rotterdamse
Ahoy'. Zijn optreden in de Maasstad
is onderdeelvan een Europese tour-
nee die van 15 maart tot en met 11
april duurt. Dit heeft DIBA Interna-

tional Concerts in Sneek meege-
deeld. Fats Domino, die dit jaarzijn
40-jarig jubileum als artiest viert,
wordt begeleid door zijn big-band.
Mogelijk worden nog twee optre-
dens in Nederland ingelast, aldus
het impresariaat.

The Alarm komt zondag 26 februari
voor een eenmalig optreden naar
ons land. Het concert vindt plaats in
muziekcentrum Vredenburg in
Utrecht. De voorverkoop gaat zater-
dag 13 januarivan start bij alle be-
kende adressen.

Earth &Fire
naar Kerkrade

Phoenix heet de nieuwe elpee
van Earth & Fire en de titel is
symbolisch voor de wederop-
standing van deze Nederpopfor-
matie die al sinds 1969 aan de
weg timmert. Dit is misschien
voor zowel 'oude' als nieuwe fans

reden om morgenavond koers te
zetten naar het Kerkraadse Wijn-
grachttheater waar Earth & Fire
vanaf 20 uur optreedt. Nog
steeds is zangeres Jerney Kaag-
man de spil van Earth & Fire, die
verder bestaat uit drummer Ab
Tamboer, basgitarist Bert Ruiter,
toetsenist Ton Scherpenzeel, so-
logitarist Age Kat en toetsenist
Jons Pistoor.

# Earth & Fire concerteert morgenavond in Kerkrade

'Soultrain'van Sue Chaloner naar Geleen

Spooky ingeruild
voor heavy funk

In het begin van de jaren
zeventig had ze samen
met Spooky, de voorma-
lig zanger van The Swin-
ging Soul Machine, een
wereldhit met het num-
mer Swinging On A Star,
later gevolgd door You
Talk Too Much. SpQoky
& Sue beleefden héél
even gouden tijden, net
als die andere Nederpop-
duo's Mouth & MacNeal,
Seemon & Marijke, Os-
car Benton & Monica,
Sandra & Andres en
Greenfield & Cook. Maar
net zo vlug als al die
duo's opkwamen, raak-
ten ze ook in vergetel-
heid.

Nadat het een tijdlang stil was ge-
weest rond het persoontje van Sue
Chaloner, is ze nu bezig aan een op-
merkelijke comeback in het soulcir-
cuit. Trad ze onlangs nog zeer suc-
cesvol op tijdens de Gelaender
Rocknach: vanavond komt ze weer
naar Geleen en wel voor een concert
in de Geleense Boerderij. En de we-
reld van verschil tussen You Talk
Too Much van toen en de heavy
funk-soul van nu zullen de concert-
gangers vanavond zeker kunnen
smaken... Sue Chaloner begon haar
opmerkelijke carrière reeds toen zij
anderhalfjaar oud was en wel met
een reclamespot op televisie voor
een bekend wasmiddel. Toen ze
twee jaar begon ze met dansen, op
4-jarige leeftijd zong ze in een big-
band. Later werkte ze mee aan di-
verse televisieseries zoals de One-
din-Line en Z-Cars maar haar groot-
ste triomf vierde ze toen ze 12 jaar
was en ze het podium mocht delen
met Sammy Davis jr. in de musical
Golden Boy.

De Engelse cast van de Amerikaan-
se musical Hair bracht haar in 1970
naar Nederiand, waar ze later dus
werd gekoppeld aan Spooky. Aan
deze in commercieel opzicht zeer
succesvolle periode wil Sue Chalo-
ner liever niet herinnerd worden,
„Het was een van A tot Z uitgemol-
ken hitmachine", zo kijkt ze nu te-
rug. In de afgelopen jaren was Sue
een drukbezet baasje. Ze schreef
nummers voor Ekseption en Spin,
deed sessies met voormalig Cream-
drummer Ginger Baker, maakte een
single met de reggaegroep Steelpul-
se, zong de titelsong van de film
Mama Is Boos en 'deed' de niet van
echt te onderscheiden versie van
het Aretha Franklinnummer Think
in een reclamespot. Bovendien was
ze te horen op plaatwerk van Frank
Boeijen en Falco.

En nu treedt ze in heel Europa op
met haar eigen band onder de noe-
mer Sue Chaloner's Soultrain. Een
korte indicatie? Heavy funk, soul,
pittige ballads, denk aan Aretha
Franklin, Chaka Kahn en Mothers
Finest. Het concert in Geleen begint
vanavond om 21 uur, kaarten kos-
ten in de voorverkoop (Geleen, Sit-
tard, Maastricht en Heerlen) 9 gul-
den.

recept

Gala-aardbeientaart
Benodigdheden voor 8 personen: 1
zakje Delftsche 'Frisse' (een soort
gelatine bereid volgens de ge-
bruiksaanwijzing), 90 g lange vin-
gers, 3 dl topping, 400 g aardbeien
uit blik of diepvries in plakjes ge-
sneden (bewaar 6 hele aardbeien
voor de garnering), 5 takjes mint.
Maak de Delftsche 'Frisse. Dek af
met huishoudfolie en laat het

mengsel ± 30 minuten in de koel-
kast staan tot het lobbig begint te
worden. Snijd van elke lange vinger
een stukje van 2 cm van de smalle
kant af. Leg die in een springvorm
met een 0 van 20 cm. Zet de rest
van de lange vingers rechtop langs
de rand van de vorm. Klop onge-
veer % dl van de topping door het
gelatinemengsel voorzichtig in de
vorm. Dek af met huishoudfolie en
laat ruim 1 uur in de koelkast opstij-

ven. Vul een slagroomspuit met
stervormig spuitje met de rest van
de topping en gameer de boven-
kant van de aardbeientaart ermee.
Snijd vijf van de achtergehouden
aardbeien in dunne plakjes en leg
de takjes munt eromheen. Neem de
taart voorzichtig uit de springvorm
en zet hem op een vlakke schaal.

hub meijer

pop
quote

„Paul McCartney zou een beter
muzikant zijn als hij niet zoveel
miljoenen op zijn bank had
staan"

STING

Finalisten
Undercover

De vijf finalisten van het Und*
coverfestival, dat morgen in het h
tacentrum in Beek wordt gehoudö
zijn bekend. Het zijn Johnny & Tl
Pharaos uit Kerkrade die Chitf
Berry imiteren. Tax Free uit Gele*
(Matt Bianco), I.C.U. uit Maastricl
(Bryan Adams), Tipa en Coo)»
(Bob Marley) en Check uit Geul)
een formatie die Eric ClapM
'covert. Dit festival, met als inzl
een hoofdprijs van 1000 gulden, 0
gint om 19 uur.

Oplossing van gisteren
DOORLOPER
001-Y-KEA
CG-ESP-DD
U-TROM P - 1
MAW-L-I BO-
ERIN-POOK
NES-F-EGO
T-TIRAN-M
AU-KAR-NP
INN-S-BOA
RONDEDANS

" Het vijfjarig bestaan van
hardrockcafé De Kajuit in
Laridgraaf wordt vanavond
op een behoorlijke harde
wijze luister bijgezet met
optredens van Perfect
Strangers en Action ln DC
(foto). Laatstgenoemde
band heeft zidi
gespecialiseerd in covers
van AC/DC terwijl Perfect
Strangers een rond
ex-Vandenbergdrumm er
Jos Zoomer geformeerde
groep is die zogenaamde
'powerrock' speelt. Dit
muzikale lustrum begint om
kwart over acht vanavond,
entree aan de dagkassa 7,50
gulden. ,
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1 knaagdier; 4 zonder hoofd-
haar; 8 slang-vormige vis; 10 bladgroente; 11
paardeslee; 12 oude lap; 14 walkant; 15 vis;17 kenteken v.e judoka met meestertitel; 19
geslachtvan mensen; 21 teken van de dieren-riem; 22 bittere vloeistof; 23 grote olijfgroene
papegaai; 25 vogelsnavel; 27 vaarroute; 30
voltooid; 32 korte kous; 33 dwars hout aan
een mast; 34 belemmering (fig.); 36 insekt;
37 bak met steile wanden: 38 verdriet.

Verticaal: 1 soort kachel; 2 bloeiwijze; 3 °'schoon; 5 verbrandingsrest; 6 pinguinachti9f
vogel; 7 hoge schoen; 9 wensende verwart1'
ting; 12 wereldorganisatie (afk); 13 lidwoord
15 guit; 16 zinnebeeld v.e. behaalde overwü1'
ning; 18 vlaktemaat; 20 Engels biersoort; *
vierendeel; 24 reclamelicht; 26 deel v.e sic"
tel; 28 rund; 29 godsdienst (afk.); 31 tovergf
dm; 33 metalen staaf; 35 muzieknoot; 3'
voorzetsel.
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Waarschuwing
voor stilstand

in milieubeleid
HAAG- De uitvoering van het

Milieubeleid dreigt in 1990, een
stfategisch' jaar, te stagneren. Dat
«Jnr-ijft de Centrale Raad voor de
j*nlieuhygiëne(CRMH), het belang-
'Jkste milieu-adviesorgaan van de
verheid, in een ontwerp-adviesver het Milieuprogramma Voort-

gangsrapportage (MPV), de toelich-nS op de milieubegroting.

{jj Zijn advies heeft de Milieuraad
lening gehouden met de Uitvoe-

,'ngsnotitie Nationaal Milieube-
die minister Alders van

[Milieubeheer kort voor de Kerstaar de Tweede Kamer heeft ge-
In die notitie geeft de be-

v^ndsman volgens de CRMH aan
°ordrongen te zijn van de nood-aak om snel tot actie over te gaan.

niettemin constateert de raad een
?a ntal gevaarlijke knelpunten voor
Iet milieubeleidvan dit jaar.Als be-

daarvan noemt de
~ftMH de onzekerheid die bij doel-
kepen bestaat over wat precies
I an hen verlangd wordt. Voor over-
ig met de doelgroepen- zoals indu-
'rie, landbouw, consumenten en la-gere overheden - moet meer aan-?,ac ht zijn.

f*et is volgens de Milieuraad nodig|!et NMP en het NMP-plus zo snel
?°gelijk in het parlement te behan-gen.

Kopstukken
DDR geven
schuld toe

OOST-BERLIJN - De vroegere
chef-ideoloog van de communis-
tische partij van de DDR, Kurt
Hager, heeft gisteren toegegeven
dat hem 'ernstige blaam' treft.
De 77-jarige Hager moest voor de
parlementscommissie verschij-
nen dieeen onderzoek doet naar
corruptie en ambtsmisbruik.

„Voor alles wat mislukt is, ben ik
verantwoordelijk", zei Hager, die
sinds de stichting van deDDR in
1949 hoge ambten binnen de
SED bekleed heeft. Onder hem
ressorteerden onder meer de cul-
tuur, het onderwijs, de gezond-
heidszorg en de wetenschappen.
Hager noemde de 'Ausbürge-
rung' in 1976 van cabaretier Wolf
Biermann fout. Dat dit lot de 'ac-
tief oppositionele' Biermann

trof, hing volgens Hager samen
met de burocratisch-bestuurlijke
procedures die destijds gevolgd
waren.

Voor de commissie verscheen
gisteren ook Horst Sindermann,
die van 1976 tot november vorig
jaar voorzitter van het Oostduit-
se'parlement was. Hij zei dat „de
voorrechten die wij voor onszelf
gereserveerd hadden, niet vere-

nigbaar waren met ons marxisti-
sche beleid".
Ex-staatssecretaris Kurt Klei-
nert, die vroeger het secretariaat
van de ministerraad leidde, deel-
de mee dat voor de huizen van
ministers, hun plaatsvervangers
en staatssecretarissen een voor-
schot gegeven was van 240.000
mark. Dit werd in enkele geval-
len met meer dan 100.000 mark
overschreden.
Investeringen tot een bedrag van
1,5 miljoen mark voor huizen, die
bij voorbeeld premier Willi
Stoph en andere topfunctiona-
rissen voor hun kinderen lieten
bouwen, kregen het fiat van de
plancommissie omdat ze inge-
diend waren als een noodzake-
lijk object in het kader van de
verdediging van de DDR.

Werksituatie
De VVIO wil verbetering zien van
de werksituatie, niet alleen binnen
het gebied van de CAO voor de zie-kenhuizen, maar ook voor de wer-
kenden in de academische zieken-
huizen, de bejaardenoorden, de in-
stellingen voor lichamelijk en
geestelijk gehandicapten en kruis-
werk en gezinszorg.

Wat het eisenpakket betreft, de
VVIO gaat uit van de eerder bere-
kende achterstand van 12 procent,
vergeleken met de werknemers in
de particuliere sector. In 1989 werd
een werkelijke loonsverhoging, zo
rekent de organisatie, bereikt van
1,33 procent. Blijft over 10,67 pro-
cent, over twee jaar te verdelen. De
helft daarvan voor 1990 is 5,33 pro-
cent en daarbij moet drie procent
worden opgeteld om de loonont-
wikkelingen in het vrije bedrijf bij
te houden, Afgerond komt men dan
aan 8,5 procent.

Kans op
olieramp
Marokko
erg klein

RABAT - De kans is vrijwel uit-
gesloten, dat Marokko nog van
betekenis last krijgt van de olie-
vlek die voor zijn kust drijft. Ook
het risico dat de beschadigde
olietanker in twee delen breekt,
is nauwelijks nog reëel. Dit heb-
ben twee Franse deskundigen
gisteren gemeld aan de regering
in Parijs.

Mocht er al olie aan land komen,
dan gebeurt dat in aparte brok-

ken die men gemakkelijk kan
opruimen. Maar de schade aan
oesterbedden, rijke visgronden
en kilometers strand zal vermoe-
delijk minimaal zijn.

De Iraanse tanker Kharg-5, aan
boord waarvan zich op 19 decem-
ber een ontploffing heeft voorge-
daan en die een week later door
storm tot binnen 20 kilometer
van de kust kwam, bevindt zich
op ruim 400kilometer uit dekust
tussen Madeira en de Canarische
eilanden.
De ruim 280.000 ton metende
olietanker, die nog 200.000 ton
olie in haar tanks heeft, is onder-
weg naar open zee. Ze ligtaan de
kabels van drie sleepboten, uit
Spanje, Groot-Brittannië en Ma-
rokko.
Zodra het weer er de mogelijk-
heid toe biedt, wordt de nog in de
Kharg-5 aanwezige olie overge-
pompt in een andere Iraanse tan-
ker die zich in de buurt bevindt.

" Inwoners van het Marokkaanse plaatsje Oualida inspec-
teren de dam van kunstof, die onlangs in zee werd gelegd
om de oesterbedden te beschermen tegen mogelijke oliever-
vuiling. Het gevaar voor een grote milieuramp als gevolg
van de lekkende Iraanse olietanker Kharg-5 lijkt nu gewe-
ken.

VVIO eist loonsverhoging van 8,5 procent

Opnieuw acties van
verpleegkundigen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het ziet ernaar
uit dat de verpleegkundigen
verenigd in de VVIO opnieuw
in actie zullen komen. Ze ne-
men geen genoegen met de 2,5
procent loonsverhoging die
minister De Vries (Sociale Za-
ken) te bieden heeft. De VVIO
eist voor dit jaar 8,5 procent.
Volgende maand is het een
jaar geleden dat het salaris-
conflict in de ziekenhuizen be-
gon. De WIO houdt dan weer
een manifestatie.

Zaterdag 11 februari 1989 was de
dag dat de acties van de toenmalige
werkgroep Verplegenden en Ver-
zorgenden In Opstand begon. Zij
riep op tot een manifestatie in de
Utrechtse jaarbeurs. Tot ieders ver-
rassing verschenen daar toen 6000
verpleegkundigen en verzorgen-
den. Later zijn meer protesten ge-
houden, uitmondend onder meer in
een betoging op het Binnenhof met
60.000 demonstranten.
Na die februaridag schaarden zich
de reguliere bonden achter de eisen.
Men kwam tot een looneis van vijf
procent, die niet werd ingewilligd.
De VVIO constateert nu dat het re-
sultaat van 1,33 procent (verlaging
van de pensioenpremie niet meege-
rekend) teleurstellend was. Bereikt
is wel, aldus de WIO, dat de vak-
bonden meer betrokken raakten bij
de belangen van de verplegenden
en de verzorgenden.

De VVIO is inmiddels een vereni-
ging geworden met duizenden le-
den. Voor de uitbouw tot vakorgani-
satie ontving zij subsidie van WVC.
Zij gaat eventueel fuseren met de
Ned. Mij. Verpleegkunde. Maar in
de besprekingen zit weinig schot.
Haar eis wijkt trouwens ook af van
die van deFNV-bónd AbvaKabo en
de CNV-bond CFO, die aan 6 pro-
cent voor dit jaar denken.

Weinig verschil
man en vrouw
in leiding geven

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Vrouwen geven
op hun werk nauwelijks anders
leiding dan mannen. De minie-
me verschillen in de manier van
leiding geven hebben vooral te
maken met de cultuur van een
bedrijf, de aard van de afdeling
en het soort werk dat door de me-
dewerkers wordt verricht.
Dat concludeert het 'Bureau
voor organisatieresearch en posi-
tiever actie De Jong en Van
Doorne' na een onderzoek in op-
dracht van het ministerie van so-
ciale zaken. Staatssecretaris Ter
Veld heeft het rapport gisteren
aan de Tweede kamer gezonden.
Centraal in het onderzoek stond
de vraag of vrouwen op het werk
anders leiding geven dan man-
nen, waarbij de onderzoeksters
gebruik hebben gemaakt van
Amerikaanse literatuur (in Ne-
derland is over dit onderwerp
nauwelijks literatuur voorhan-
den) en interviews met negen pa-
ren leidinggevenden (zowel
mannen als vrouwen) in Neder-
land.

Gemiddeld genomen blijken
mannen agressiever te reageren
en zijn meer overtuigd van eigen
kunnen dan vrouwen. De grotere
mate van zelfvertrouwen bij
mannen uit zich volgens de on-
derzoeksters bijvoorbeeld in een
eerder over- dan onderschatten
van de eigen prestaties.
Vrouwen scoren als groep hoger
als het gaat om verbale intelli-
gentie, geheugen en snelheidvan
begrip. Mannen halen gemiddeld
hogere scores op aspecten die
het ruimtelijk inzicht betreffen.
De mate van prestatiegericht-

heid van mannen en vrouwen is
niet gemakkeüjk te analyseren,
zo constateren de onderzoek-
sters. Die is immers sterk afhan-
kelijk van de terreinen waarop
men wordt geacht prestaties te
leveren. Voor mannen en vrou-
wen zijn die terreinen zo ver-
schillend, dat een vergelijking
niet goed mogelijk is.
De indruk dat vrouwen in hun
leiderschap minder autoritair
zijn dan mannen, meer aandacht
schenken aan relaties en meer
gericht op het totaal dan op af-
zonderlijke taken, kan door de

onderzoeksters niet worden be
vestigd. In de stijl van leider
schap zijn er meer overeenkom
sten dan verschillen tussen man
nen en vrouwen.
Vrouwen zouden zich wat min-
der richten op promotie en ook
(de groei van) het eigen salaris
minder belangrijk vinden. Der-
gelijke, overigens kleine, ver-
schillen komen volgens de on-
derzoeksters niet voort uit karak-
terverschillen, maar zijn te ver-
klaren uit de posities die vrou-
wen in de maatschappij inne-
men.
De geringe verschillen in leiding
geven tussen mannen en vrou-
wen zijn mogelijk te verklaren
uit het selectie-proces. Het zou
kunnen zijn dat vrouwen met
een 'mannelijk gedrag' eerder
voor een leidinggevende positie
in aanmerking komen dan vrou-
wen die een 'vrouwelijk gedrag'
laten zien. Ook kan het zijn dat
vrouwen op leidinggevende
plaatsen zich aanpassen aan de
'mannelijke' cultuur in een orga-
nisatie, zo wordt in het rapport
verondersteld.

binnen/buitenland

Bijna 150.000
(ex-) studenten

lossen schulden
vervroegd af

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Bijna 150.000 stu-denten en ex-studenten hebben
j}" de Informatiseringsbank, deGroningse vestiging van het mi-
nisterie van onderwijs en weten-schappen, gebruik gemaakt vande mogelijkheid om hun studie-schulden met korting ineens afte lossen. Dat heeft een bedragvan 712 miljoen gulden opgele-
gd. Het streefbedrag was 585biljoen.
Van ruim 1800 (ex-)studenteh isac betaling eind december terug-
gestort, in totaal 16 miljoen gul-
den. Daarbij ging het om mensendJe niet aan eerdere verplichtin-gen hadden voldaan, ook niet na-datzij daar schriftelijk aan warenherinnerd. Voorwaarde voordeelname aan de kortingsactie
*as dat alle normale aflossingen'J°t en met november waren be-taald.

Jn totaal hadden 300.000 studen-
"^n en ex-studenten de mogelijk-
heid aan de kortingsactie deel tenemen. Zij konden zo tot 40 pro-
cent van hun studieschulden
kwijtgescholden krijgen.
Een vergelijkbare kortingsactie
'n 1988 trok 95.000 deelnemers,
die te zamen 315 miljoen ver-
noegd aflosten. De Informatise-
ringsbank heeft zo in twee jaarllJd ruim één miljard gulden
Seïncasseerd en haar debiteuren-bestand gehalveerd.

Rust keert weer
in Azerbajdzjan

MOSKOU/LONDEN - Sovjet-leider
Michail Gorbatsjov heeft alle af-
spraken met buitenlandse leiders
die voor januariwaren gemaakt, af-
gezegd in verband met de binnen-
landse situatie in de Sovjetunie.
Terwijl de onrust in de zuidelijkere-
publiek Azerbajdzjan gisteren af-
nam, hoorde de Britse oppositielei-
der Neil Kinnock dat zijn bezoek
aan Moskou niet kon doorgaan om-
dat de 'politieke gebeurtenissen in

de Sovjetunie' de 'persoonlijke aan-
dachten deelneming' van de Sovjet-
leider vereisen.

De Sovjet-leider verblijft op 10, 11
en mogelijk 12 januari in Litouwen
voor overleg met de leiding van Li-
touwse communistische partij, die
vorige maand besloot zich af te
scheiden van de Sovjet-partij.

Tijdens zijn bezoek aan de hoofd-
stad Vilniuszal Gorbatsjov trachten
de Litouwse communisten over te
halen terug te komen van hun be-
sluit op 26 december dat hun com-
munistische partij voortaan onaf-
hankelijk van Moskou zal zijn.

In Azerbajdzjan bij de grens met
Iran keert de rust weer. Moskou
stuurde woensdag legerversterkin-
gen en pantserwagens naar Azer-
bajdzjan, waar nationalistische in-
woners tussen 31 december en 2 ja-
nuari grensposten hebben aange-
vallen en een open grens eisten met
Iran.

Het Azerbajdzjaanse Volksfront
voert sinds enige tijd campagne
voor openstelling van de grens met
Iran, opdat de islamitische Azer-
bajdzjanen in dat land geloofsgeno-
ten en familieleden kunnen bezoe-
ken.

Regering Roemenië
bereid tot dialoog

BOEKAREST - Het Comité voor de
Nationale Redding is bereid tot
'rondetafeloverleg met de opposi-
tiepartijen als die dat willen. Dit
heeft Silviu Brucan gisteren op een
persconferentie verklaard. Brucan
is lid van de kern van het comité die
als voorlopige regering optreedt.

Het is voor het eerst dat het Comité,
dat probeert het machtsvacuüm op
te vullen dat ontstondmet het verja-
gen en vervolgens berechten plus
terechtstellen van Nicolae en Elena
Ceausescu in december, een derge-
lijke opening maakt in de richting
van de partijen die zich aan het or-
ganiseren zijn met het oog op de
vrije verkiezingen in april.
Van het bezoek van Sovj et-minister
Sjevardnadze verwacht Boekarest
veel, zei Brucan op zijn persconfe-
rentie. Boekarest rekent er op dat de
gast uit Moskou 'hulp op grote
schaal bij zich heeft, en dan vooral
op het gebied van de energie', aldus
Brucan. Moskou heeft Roemenië

extra olie en aardgas beloofd
In zeker twee steden, Craiova en Si-
biu, hebben studenten door middel
van demonstraties blijk gegeven
van wantrouwen in de nieuwe lei-
ders van het land.

De demonstraties zijn tot dusver
niet officieel bevestigd. Ze vielen
vrijwel samen met het besluit van
het Comité voor Nationale Redding,
openbare bijeenkomsten en demon-
straties toe te staan. Het is wel de
bedoeling dat men een demonstra-
tie twee etmalen tevoren aankon-
digt.

Botha sluit
bezoek aan
Hongarije af

Van onze correspondent

BUDAPEST - De Zuidafrikaanse
minister van buitenlandse zaken
Roelof 'Pik' Botha heeft gisteren
zeer tevreden zijn eerste bezoek aan
een socialistisch land, Hongarije, af-
gesloten. Hij verwachtte dat er in de
toekomst diplomatieke betrekkin-
gen tussen beide landen kunnen
worden aangeknoopt. Ook kondig-
de hij een versoepeling van het
Zuidafrikaanse visum-beleid aan
om emigratie van Hongaren naar
Zuid-Afrika te vergemakkelijken.

HoewelBotha dat tijdens een afslui-
tende persconferentie niet met zo-
veel woorden zei, was er geen mis-
verstand over de intentie van deze
aankondiging. Zuid-Afrika kan
goedkope en blanke arbeidskrach-
ten uit Oost-Europa goed gebrui-
ken.

De Hongaarse minister van buiten-
landse zaken Gyula Hom benadruk-
te in het gesprek met Botha dat
Hongarije van mening blijft dat het
apartheidssysteem moet verdwij-
nen.

Botha vergeleek de hervormingen
in Oost-Europa met de democratise-
ringsmaatregelen van de Zuidafri-
kaanse regering.

punt uit
Lockerbie

Een federale rechtbank in de
VS heeft woensdag een eis tot
schadevergoeding afgewezen,
ingediend door familieleden
van slachtoffers van de vlieg-
ramp met een Panam-vliegtuig
boven het Schotse Lockerbie in
1988. Volgens de indieners van
de eis is de ramp mede veroor-
zaakt door tekortkomingen van
Panam die betere beveiligings-
maatregelen had moeten tref-
fen tegen een aanslag door ter-
roristen en de passagiers had
moeten inlichten over binnen-
gekomen telefonische dreige-
menten. Na de afwijzing door
de rechtbank verklaarden ad-
vocaten van de eisendepartijen
in hoger beroep te zullen gaan.

Van Agt
Oud-premier Van Agt is giste-
ren vanaf Schiphol naar Was-
hington vertrokken waar hij de
functie van ambassadeur van
de EG zal gaan bekleden. De
ambassadeur ziet als een van
zijn belangrijkste taken in Was-
hington een oplossing te vin-
den voor een aantal handelsge-
schillentussen de EG en de VS.

Lancering
In de nacht van dinsdag 10 op
woensdag 11 januari zullen
vanaf de Europese lanceerbasis
in Kourou (Frans Guyana) ze-
ven satellieten tegelijk in de
ruimte gebracht worden. Het.i&
voor het eerst dat zoiets ge-
beurt, aldus de Europese ruim-
tevaartorganisatie ESA in Pa-
rijs.

Gymleraar
Scholen met meerdere gym-
nastiekleraren mogen een ge-
handicapte collega in dienst ne-
men. Minister Ritzen (Onder-
wijs) zal soepel omgaan met
verzoeken invalide docenten li-
chamelijke opvoeding een ont-
heffing te geven van de vereiste
medische verklaring.

Ontucht
De rechtbank in Groningen
heeft de 39-jarige Van Z. uit
Amsterdam gisteren veroor-
deeld tot zeven maanden voor-
waardelijke gevangenisstraf en
150 uur dienstverlening. Van Z.
moet ook een psychotherapeu-
tische behandeling ondergaan.
De man kreeg de straf omdat
hij als onderwijzer van een
openbare lagere school in Leek
vier jaar lang ontuchtige han-
delingen heeft gepleegd met ze-
ker twintig jongetjes van zijn
school.

Straf
De rechtbank in Groningen
heeft gisteren de 28-jarigeR. uit
die stad conform de eis veroor-
deeld tot een jaar gevangenis-
straf en tbs met verpleging. R.
heeft op 30 mei van dit jaar 's
avonds laat een prostituee uit
een auto gesleurd, met een mes
bedreigd, mishandeld en ver-
kracht.

Bedreigd
In Israël zijn zeven linkseparle-
mentariërs telefonisch met de
dood bedreigd door een ver-
meend lid van de Sicariërs, een
groep van religieuze extremis-
ten. De' anonieme beller heeft
het gemunt op de vijf afgevaar-
digden van de Beweging voor
de Burgerrechten, Haim Oron
van de links-oppositionele Ma-
pam, en Avraham Burg, een
'duif binnen de Arbeiderspar-
tij. De politie heeft hen een ver-
scherpte bewaking beloofd, al
neemt zij de bedreiging niet al
te serieus.

Gedood
In de Zuidbulgaarse stad
Montsjilgrad heeft een onderof-
ficier van de grenstroepen in
een vlaag van waanzin drie
mannen en een vrouw doodge-
schoten. Drie andere mensen,
onder wie een 13-jarig meisje,
zijn' gewond geraakt. De man is
over de grens naar Griekenland
gevlucht. Sofia zal om zijn uit-
levering vragen.

Generaal
De NAVO heeft de Italiaanse
admiraal Antonino Geraci be-
noemd tot nieuwe bevelhebber
van de geallieerde marine in de
Middellandse Zee en de Zwarte
Zee.

Diefstal
De 57-jarige uitvaartleider K.
en de 68-jarige drager B. uit
Coevorden hebben meerdere
malen begrafenisgeld verduis-
terd. Dat hebben ze aan de
rijkspolitie in Coevorden be-
kend. Het tweetal deed volgens
de politie vier keer een greep in
een collectebus, waarmee tij-
dens de rouwdiensten giften
werden ingezameld. De politie
vermoedt dat er ongeveer 150
tot 200 gulden op deze manier
in de zakken van de beide man-
nen terecht is gekomen.
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File
Volgens Dellebeke is er vorig
jaar in totaal duizend kilometer
meer file geregistreerd dan in
1988. „Maar ook hier zoeken wij
de oorzaak in de toename van het
aantal autotelefoons. Het ge-

beurt nu dat mensen ons opbel-
len om een file te melden die we
zelf nog niet hadden geregis-
treerd. Je kunt zeggen dat in die
zin de automobilisten met een
autotelefoon een beetje voor ons
werken. Daarom kun je moeilijk
beweren dat er in 1989 meer files
waren dan in het jaarervoor."

Dellebeke verwacht dat de op-
komst van de autotelefoon in de
komende jarenvoor een verdere
toename van het aantal meldin-
gen van spookrijders en files zal
zorgen. De verkeerscentrale
heeft in Driebergen twee kleine
studio's van waaruit radiopro-
gramma's kunnen worden on-
derbroken voor filemeldingen of
spookrijders. Eind dit jaarzal de
verkeerscentrale een nieuw gës
bouw in Driebergen betrekken.
Bij die gelegenheid zullen de bei-
de studio's worden vernieuwd.

Controlepost
Voor ze wisten wat er gebeurde,
stonden ze voor de Comandancia,
het militaire hoofdkwartier van No-
riega. Ze stonden ook voor een con-
trolepost, bemand door vijf Pana-
mese militairen en enkele tientallen
burgers.
De Panamese militairen probeer-
den de Amerikanen uit hun auto te
trekken, maar omdat de gringo's
hun veiligheidsriemen om hadden,
ging dat niet. Toen zag de luitenant
dat een van de Panamese militairen
zich gereedmaakte zijn AK-47, zijn
automatische geweer, te gebruiken.
Hij trapte het gaspedaal in, en spoot
weg. Maar hij was niet snel genoeg.
De Panamese militairen openden
het vuur, en raakten een van de
Amerikanen op de achterbank, de
25-jarige Robert Paz. Paz overleed
een halfuur later in het ziekenhuis.

Dit incident greep president Bush
twee dagen aan om Noriega met ge-
weld af te zetten. Bush en zijn advi-
seurs waren ervan overtuigd ge-
raakt dat er meer Amerikaanse do-

denzouden vallen als niet snelwerd
opgetreden.
Noriega was in toenemende mate
onberekenbaar geworden. Hij had
dezelfde vrijdag van het incident
met zoveel woorden de oorlog aan
Amerika verklaard. De levens van
de 35.000 Amerikanen in Panama
plus de vrije vaart door het voor de
VS strategisch belangrijke Panama-
kanaal stonden op het spel.
De afloop is bekend. Meer dan
24.000 Amerikaanse soldaten maak-
ten vanaf 20 december een eind aan
Noriega's dictatuur. Noriega zelf
werd, na een tussenstop in de am-
bassade van het Vaticaan, door de
DEA, de Amerikaanse drugsbestrij-
dingsdienst, gearresteerd en op het
vliegtuig naar Miami gezet.

Een triomf voor Bush dus. Dank zrj
hem telt de wereld een dictatuur
minder. Ook later zal de missie met
de codenaam 'Gerechtvaardigde
Zaak' wel als een van zijn grote suc-
cessen worden gezien.
De populariteit van de Amerikaanse
president, toch al hoog, zal de ko-
mende weken ongetwijfeld nieuwe
hoogten bereiken, en ook de Demo-
craten in het Congres kunnen niet
anders doen dan het Witte Huis feli-
citeren met zn besluitkracht en
operationele efficiency.

Kanttekeningen
Dat neemt niet weg dat bij de opera-
tie ook wel wat kanttekeningen te
plaatsen zijn. Vanuit een strict mili-
tair oogpunt bijvoorbeeld verliep de
invasie niet zonder horten of stoten.
Het besluit massaal aan te vallen
zorgde voor een relatief groot aantal
slachtoffers, met name aan Paname-
se kant. Zeker 300 Panamese mili-
tairen en 400 burgers werden ge-
dood. Ook raakten meer dan 2000
burgers gewond, en 15.000 dakloos.

Dat deze cijfers zo hoog liggen,
komt omdat de Amerikaanse leger-
top niet had voorzien dat door de
Panamese militairen en door de le-
den van Noriega's gewapende ben-
den, de 'waardigheidsbataljons', zo
intensiefzou worden gevochten.
De Amerikanen hadden gedacht dat
,de strijd een kwestie van uren zou
zijn, in plaats van dagen. Dat was
een misrekening. Het was ook een
misrekening dat plaatsen als het
Marriott-hotel in Panama-Stad, met
veel Amerikaanse gasten, en zelfs
de Amerikaanse ambassade in de
eerste uren van de strijd niet be-
schermd werden.

Inkomsten
Panama fors
teruggelopen

PANAMA - De Amerikaanse on-
derminister van Buitenlandse
Zaken Lawrence Eagleburger,
die een door president Bush in-
gesteld team deskundigen leidt
dat een plan moet opstellen voor
de Amerikaanse hulp bij de we-
deropbouw van de Panamese
economie, is 'vol vertrouwen in
Panama' na gesprekken met pre-
sident Endara en zijn twee vice-
presidenten. Onderwerp waren
onder meer de wederopbouw
van de verwoeste wijk El Choril-
lo in Panama-stad, het bevorde-
ren van buitenlandse investerin-
gen en het particuliere bedrijfsle-
ven en het reduceren van de
drughandel in Panama.

Vice-president Ricardo Arias
Calderon vindt dat de VS de 'mo-
rele plicht' hebben om Panama
te helpen, maar heeft geen pre-
cies bedrag genoemd. Sommige
Panamezen schatten het bedrag
dat de VS op tafel zouden moe-
ten leggen op ongeveer drie mil-
jard gulden.

De recessie van de Panamese
economie sinds maart 1988, toen
de Amerikaanse economische
sancties tegen het land begon-
nen, wordt op 40 procent ge-
schat. De inkomstenvan de over-
heid liepen van ongeveer twee
miljard gulden per jaar terug
naar 1,2 miljard gulden. De bui-
tenlandse schuld - bijna geheel
bij Amerikaanse banken - is bij-
na tien miljard gulden, één van
de hoogste van Zuid-Amerika
qua schuld per hoofd van de be-
volking. ,

Hotel
In het Marriott-hotel werden enige
gijzelaars genomen, die later op
vrije voeten werden gesteld. Maar
het had allemaal ook heel anders
kunnen uitpakken, en dan hadden
er rampen kunnen gebeuren.
Het Pentagon zal tenslotte bij de
evaluatie van 'Operatie Gerecht-
vaardigde Zaak' zich afvragen waar-
om aan Amerikaanse kant zoveel
slachtoffers (10) bij de 'special ope-
rations forces', de commando's, zijn
gevallen. En tenslotte zal de vraag
moeten worden beantwoord waar-
om Noriega niet direct werd gepakt.

Een zwaarwegender vraag is het, of
door het Amerikaanse ingrijpen de
democratie in Panama is hersteld.
Het land zit totaal aan de grond. Er
is geen eigen militair en politie-ap-
paraat meer, en alleen de Ameri-
kaanse aanwezigheid garandeert de
openbare orde.

Endara
Bovendien is president Endara op
een Amerikaanse legerbasis geïn-
stalleerd. Wat betekent datvoor zijn
geloofwaardigheid als landsleider?
Redt hij het zonder permanente
Amerikaanse militaire steun? Het
zal nog moeten blijken.

Tenslotte is het de vraag ofde Ame-

nkanen erin zullen slagen Noriega
wegens drugshandel veroordeeld te
krijgen. De aanklacht tegen Noriega
luidt, dat hij Panama zo ongeveer
aan de Colombiaanse drugskartels
verhuurde als doorvoerhaven voor
cocaine.

Dat heeft hij jarenlang gedaan, en
vrijwel zeker met stilzwijgende
goedkeuring van de Amerikaanse
geheime dienst, de CIA, voor wie hij
lang als een uitermate belangrijk
medewerker gold.
De advocaten van Noriega - en hij
kan zich de allerbeste verdediging
.veroorloven - hebben aangekon-
digd dat zij om geheime regerings-
documenten zullen vragen als be-
wijs dat de Amerikaanse overheid
ook in het spel zat.

" Beeld van Panama-
Stad, dat zwaar onder
het oorlogsgeweld heeft
geleden. Ook de Pana-
mese economie heeft
zwaar te lijden gehad
van de Amerikaanse
maatregelenvan deaf-
gelopen jaren.

Documenten
Die' documenten zijn wellicht zo vi-
taal, dat het Witte Huis ze niet wil
vrijgeven. Noriega's advocatenkun-
nen dan weer aanvoeren dat een fair
proces niet mogelijk is, en dat No-
riega dus moet worden vrijgespro-
ken. Dan zou de man die de Ameri-
kanen jarenlang heeft gepest toch
nog als laatste lachen.
Doet dat er veel toe? Nee, eigenlijk
niet. Het belangrijksteAmerikaanse
doel is altijd niet zozeer Noriega's
veroordeling geweest, als wel zijn
permanente vertrek uit Panama.
Dat laatste is nu een feit.
Ook als Noriega uiteindelijk zou
moeten worden vrijgelaten, dan nog
zou dat na zon langdurige proces-
gang zijn, dat hij geen rol van enige
betekenis meer in Panama kan spe-
len.

Vietnamese;
partijleider
wil aftreden

SINGAPORE- De secretaris-ge-
neraal van de communistische
partij in Vietnam, Nguyen Van
Linh, is van plan om op de ko-
mende partijvergadering zijn af-
treden bekend te maken, zo is in
Hanoi bekendgemaakt. Van
Linh is 74 jaar. Zijn slechte ge-
zondheid zou de reden zijn van
zijn besluit om ontslag te nemen.
Van Linh is al sinds oktober ziek.

De communistische partij komt
in februari of in maart in voltalli-
ge zitting bijeen om de opvolger
van Van Linh te kiezen, zo meldt
de partijkrant Nhan Dan. Van

Linh werd in 1986 tot secretaris-
generaal van de partij gekozen.
De meest waarschijnlijke kandi-
daat is premier Do Muoi, die vo-
rige maand is gekozen tot vice-
voorzitter van Nationale Defen-
sie Raad. Do Muoi is een voor-
stander van niet al te snelle eco-
nomische liberalisatie, maar een
krachtige tegenstander van poli-
tieke hervormingen.

Westerse diplomaten menen, dat
een nieuwe opstelling in de par-
tijtop een weerspiegeling zal zijn
van de toenemende bezorgdheid
onder de partijveteranen over de
instorting van de communisti-
sche partijen in de Oosteuropese
landen. Hanoi noemde de val van
de regeringen in het Oostblok
'hetresultaat van een samenzwe-
ring door kapitalistische impe-
rialisten die het socialisme wil-
len vernietigen. " NGUYEN VAN LINH

..vertrek aangekondigd.

Populariteit president VS zal nog meer stijgen

Overgave Noriega
succes voor Bush

Van onze correspondent
WASHINGTON - Dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen
hebben, is iets waarover de Panamese ex-dictator Manuel No-
riega kan meepraten. Hij zucht nu in een cel in Miami omdat
op 15 december een Amerikaanse luitenant een verkeerde af-
slag nam.
De luitenant had nog maar drie
maanden in Panama gezeten. Hij
kende de weg in Panama-Stad niet
erg goed, toen hij achter het stuur
van een auto zat waarin zich nog
drie collega's bevonden.
De vier jongemannenwaren op weg
naar een restaurant. Ze waren in
burgerkleding en ongewapend.
Niettemin was duidelijk dat het om
Amerikaanse militairen ging: hun
korte haar en het type auto waarin
ze reden zeiden genoeg.
De luitenant achter het stuur draai-
de een verkeerde weg in. Dat leidde
tot verdere verwarring want de mili-
tairen kwamen vervolgens in een
wirwar van straatjes met eenrich-
tingsverkeer terecht.

binnen/buitenland

Vermoedelijk door opkomst autotelefoon
Meer meldingen
van spookrijders

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De verkeerscen-
trale in Driebergen heeft het af-
gelopen jaar353 keer moeten 'in-
breken' ineen radioprogramma
om een spookrijder te melden.
Ten opzichtevan 1988 is het aan-
tal meldingen met 77 toegeno-
men, zo meldt J. Dellebeke van
de verkeerscentrale. Volgens
Dellebeke is het echter onjuist
uit de cijfers de conclusie te trek-
ken dat ook het aantal spookrij-
ders is toegenomen.

„Ik denk dat de toename van het
aantal meldingen terug te voeren
is op de opkomst van de autote-
lefoon. Vroeger gebeurde het
waarschijnlijk nog wel eens dat
iemand een spookrijder zag,
maar niet de moeite wildenemen
te stoppen en ons te bellen.Auto-
mobilisten met een autotelefoon
die het nummer 06-11 draaien,

komen automatisch bij ons te-
recht", aldus Dellebeke.

De politiekon in 198936 keer een
spookrijder aanhouden. In acht
gevallenkon de politie niet meer
bijtijds ingrijpen en was een on-
geluk het gevolg. Bij deze onge-
vallen bleefhet zes keer bij mate-
riële schade, maar twee personen
vonden de dood bij een door een
spookrijder veroorzaakt ongeval.

Slechts één meldingbleek het af-
gelopen jaaraantoonbaar vals te
zijn.

Noriega, opkomst
en ondergang van
een straatjongen
Van de redactie buitenland

PANAMA-STAD - De Pana-
mese generaal Manuel Anto-
nio Noriega, die zich heeft
overgegeven aan de Amerika-
nen, was voor sommige Pana-
mezen het symbool van Pana-
me.es nationalisme. De Ameri-
kaanse regering zag hem de
laatste twee jaarvooral als een
misdadiger die grof misbruik
had gemaakt van zijn officiële
functie en van het vertrouwen
dat hij van de Amerikaanse in-
lichtingendiensten had geno-
ten.

De laatste twee jaarhad Washington
geprobeerd met diplomatieke druk
en economische sancties Noriega
ten val te brengen, maar de generaal
zwichtte niet. Ook toen de economi-
sche situatie in zijn eigen land
steeds slechter werd, de rijen voor
dewinkels langer werden en steeds
meer bedrijven failliet gingen, gaf
Noriega geen krimp. Daarbij be-
toogde hij dat de VS de campagne
tegen hem als voorwendsel gebruik-

ten om uit tekomen onder de Pana-
ma-Kanaalverdragen, die in 1977
waren gesloten door presio. at Car-
ter.
Een paar weken nadat hij in 1988 in
deVS officieel was aangeklaagd we-
gens drughandel zwaaide hij tijdens
een bijeenkomst met een machete
boven zijn hoofd, onder de uitroep
'Ni vn paso atras' (geen stap terug).

Amerikaans leger
binnenkort terug
Vervolg van pag. 1

WASHINGTON/PANAMA - De
Amerikaanse senator Warner, op
bezoek in Panama, zei gisteren voor
de TV: „Noriega moet zich gereali-
seerd hebben, dat zijn fysieke vei-
ligheid beter in de VS dan hier in
Panama kan worden gegarandeerd,
en daaruit zijn conclusies hebben
getrokken".

Hoe dat ook zij, zeker is dat Noriega
om tien minutenvoor negen woens-
dagavond in het gezelschap van de
pauselijke nuntius, José Sebastian
Laboa, de ambassade uitliep en
naar een school liep, waar zich Ame-
rikaanse soldaten bevonden.
Noriega werd direct per helicopter
naar de Amerikaanse basis Fort
Clayton overgebracht, waar hij door
functionarissen van de Amerikaan-
se drugsbestrijdingsdienst, de DEA,
formeel werd gearresteerd en op
een vliegtuig naar Miami werd ge-
zet. ~Noriega kwam gisternacht om
kwart voor drie op de Homestead
luchtmachtbasis, vlakbij Miami,
aan. Buiten de hekken jouwde een
groepje Panamese bannelingen
hem uit, terwijl hij snel in een auto
werd gezet, en naar Miami werd ge-
reden.
De woordvoerder van president
Bush, Marlin Fitzwater, heeft imid-

deis gisteren gezegd dat de presi-
dent niets meer over Noriega zal
zeggen, om het proces dat nu tegen
hem loopt, niet in gevaar te bren-
gen.

Paus
Fitzwater zei nog wel dat Bush paus
JohannesPaulus II heeft gebeld om
hem voor zijn medewerking te be-
danken. Hij zei dat de president zeer
te spreken is over demanier waarop
de militaire operatie in Panama is
verlopen.
De voorzitter van de chefs van sta-
ven, generaal Colin Powell, is giste-
ren naar Panama afgereisd om er te
bespreken, wanneer de Amerikaan-
se eenheden kunnen worden terug-
getrokken.

Minister van defensie Cheney zei te
verwachten dat een groot deel van
de 12.000 militairen dievoor de ope-
ratie vanuit Amerika waren overge-
vlogen, 'binnen een paar weken'
naar huis zal kunnen terugkeren.
Vanuit het Congres klonk gisteren
niets dan lofvoor presidentBush en
de militairen in Panama. Politici
van beide partijen noemde de over-
gave van Noriega een 'zeer bevredi-
gend einde' van de militaire opera-
tie, en bovendien 'een niet mis te
verstane waarschuwing aan de in-
ternationale drugshandel.

Stroman
Toen in mei 1989 de verkiezingen
niet naar zijn zin leken te gaan, on-
derbrak hij de procedure, verklaar-
de ze ongeldig, en installeerde een
eigen stroman als waarnemend pre-
sident. Later gafhet door het gecon-
troleerde parlement hem verregaan-
de bevoegdheden, waardoor hij de
machtigste man van het land werd.
De generaal had nooit veel vertrou-
wen in het vermogen van de burgers
om het land teregeren. „Onze jonge
officieren zijn veel beter voorbereid
om te regeren wanneer Panama het
bestuur van het Panama-Kanaal in
het jaar 2000 overneemt", zei hij
eens in een interview.

Noriega was zelf een van de jong*
officieren die, als kind uit een af
menwijk, profiteerde van het beletf
van zijn voorganger en mentor g*
neraal Omar Torrijos. De charisma-
tische Torrijos veranderde de Pana-
mese strijdkrachten van een organi-
satie diewerd geleid door een socia-
le elite in een goed gedisciplineerd
leger van 15.000 man, met grote po-
litiële, militaire, en politieke mach'
en invloed. Torrijos zorgde dat ooi'
de hogere officiersrangen bereik-
baar werden voor de lagere social
klasse waartoe Noriega zelf behoor-
de.

" MANUEL NORIEGA.
...voor de rechter...

Dossiers
Nog geen jaarnadat Torrijos in 19&\
de macht had gegrepen benoemd!
hij Noriega, die toen slechts een luj
tenant in de provincie met vie-'
dienstjaren was, tot hoofd van zij"
inlichtingendienst. Noriega bego"
meteen dossiers aan te leggen va"
iedereen in Panama die enige bete-
kenis had, zijn eigen vrienden niej
uitgezonderd. In die hoedanig
bouwde hij ook goede betrekkinge"
op met de Amerikaanse inlichtin-
gendiensten, die zeer waren geïnte-
resseerd in iedereen die een moge-
lijk gevaar zoukunnen vormen vooi
de veiligheid van het Panama-Ka-
naal.
Torrijos gaf Noriega ook het g
over de douane en de immigratie
dienst, van oudsher een bron van ifj
komsten voor het leger. Toen Torri
os in 1981 om het leven kwam bil
een vliegtuigongeluk - waarin vol-
gens sommigen Noriega zelf $
hand had gehad - kostte het hei*
nog twee jaarom zich een weg
de top te vechten. Eenmaal daa-'
aangekomen duldde hij geen tegen-
stand meer en slaagde hij erin zül
positie verder te consolideren, fj!
1984 benoemde hij, ontevreden me'
de uitkomst van de eerste verkieziü'gen sinds 16 jaar, zelf een president

Luxe
Ofschoon hij zich altijd probeerde
te profileren als een 'man van he|
volk', en zijn officiële salari*
'slechts' 60.000 dollar bedroeg, was
het een publiek geheim dat hij cc"
buitengewoon luxueus leven
de. Behalve de hem ten laste gelefl
de betrokkenheid bij de drughandel
ontplooide hij ook activiteiten i*
een groot aantal onderneminge"'
zoals belastingvrije drankwinkel*
maritieme dienstverlening, banket
gokhuizen en casino's, kranten, e&
televisiestation en 12 radiostations-
Noriega woonde in een in kolonia^ j
stijl opgetrokken villa van twee ve.'
diepingen in een van de duurste
ken van Panama-Stad en hield ef
een groot aantal auto's op na.
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IMF:miljoen
werklozen
in Polen

WARSCHAU - Het Internationale
*l°netaire Fonds (IMF) gaat ervan

dat Polen dit jaar één miljoen
jerklozen zal tellen. Dat is meer

n het dubbele van het aantal
a arop Warschau rekende.

,, e door Solidariteit geleide rege-
treft momenteel financiële

voor een aantal van."0.000 werklozen. Die omvang zou,e Werkloosheid in Polen volgens, e regering krijgen als gevolg van
cc'ee' op 1 januarivan dit jaar gestarte

hervormingsprogram-ma. Die rar-

Looneisen
Maar vooral de looneisen in de
Bondsrepubliek baren de financiële
markten kennelijk zorgen. De
grootste Europese vakbond, de IG
Metall, heeft een pakket eisen op ta-
fel gelegd dat neerkomt op een
loonsverhoging van tussen de 9 en
12 procent. De Bundesbank laat
daarom de stand van de geldkraan
onverminderd op 'krap' staan.

Het verleden leert dat de Bundes-
bank pas weer bereid is het groei-
tempo van de geldhoeveelheid op tevoeren als de economie zodanig is
afgekoeld dat het gevaar voor een
wezenlijke inflatie is verdwenen.
Dat zit er voorlopig niet in. En daar-
om is ook in Nederland geen verla-
gingvan derente te verwachten. De
gulden is immers officieel aan de
Duitse mark gekoppeld en dat
houdt in dat elke rentebeweging in
West-Duitsland door ons geïmpor-
teerd wordt. Met dien verstande dat
de Nederlandse tarieven nog iets
hoger moeten zijn dan de Duitse.
Anders wordt de gulden te onaan-
trekkelijk ten opzichte van de mark.

beurs-overzicht
Weggezakt
AMSTERDAM - De Amster-
damse effectenbeurs heeft zich
Sisteren niet kunnen handhaven
°F> een aanvankelijk, net als in

Street, bijna onveranderd
"Jiveau. De stemmingsindex
faalde bij een toenemende han-
del in aandelen, die een omvangvan fBO5 miljoen op een totale
omzet van f1630 miljoen bereik-te, uiteindelijk 0,7 punt naar
118,8.
~e grote verliezers waren de in-ternationals, waarvan enkele metl°ch niet echt slechte uitspraken
°ver 1989 kwamen. De bomen"leken echter ook niet echt de
{temel in te groeien. Akzo raakte
'2,20 kwijt opf 139en ookUnile-
Ver was dit bedrag lager op'162,70. Hoogovens viel f3,20 te-Jug naar f86,70 en Kon. Olie op|,U7,40.peineken was aan het eind de rit'1.20 goedkoper geworden op'127,30 en CSM f 1,40 op f78,50.

Cate daalde fl,lo£aar f85,50, DAF f 1,20 naar'41,70 en Ahold f 1,90 naar134,50. Pakhoed daarentegen
Zette de opmars van de voor-
bande dag voort met f 2,70 naar1148,20.
Riders werd Van derGiessen f 12
guurder op f225 en HBG f3,80
»& f2lO. Kühne en Heitz voegde
!A5O aan de koers toe op f52.

werd tegen oplopende
s,°ersen uit de markt genomen.
r°ed in de markt lagen ookJ°ndsen als Infotheek en Norit.hagemeyer viel f3,50 terug naar
ij 16 en Weweler f3,60 naar.09,20. Grolsch noteerde eenr'Jksdaalder lager op f 136,50.

beurs van amsterdam
slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen
AEGON 116,00 116,10
Ahold 136,40 134,50
Akzo 141,20 139,00
A.B.N. 41,20 41,00
Alrenta 158,20 158,40
Amev 63,00 62,70
Amro-Bank 81,10 81,10
Bols 173,50 174,00
Borsumij W. 77,50 77,50
Bührm.Tet. 67,30 67,60
C.S.M.eert. 79,90 78,50
DAF 42,90 41,20
Dordt.Petr. 136,50 134,50
DSM 116,30 116,80
Elsevier 80,40 80,20
Fokker eert. 48,00 40,80
Gist-Broc. c. /31.90 31,50
Heineken 128,50 127,30
Hoogovens 89,90 86,70
Hunter Dougl. 110,70 110,30
IntMüUer 101,50 101,50
KBB eert. 80,00 79,60
KLM 50,20 49,30
Kon.Ned.Pap. 53,50 53,10
Kon. Olie 150,50 147,40
Nat. Nederl. 74,90 74,70
NMB Postbank 50,70 51,00
NedUoyd 90,20 89,70
Nijv. Cate 84,40 85,50
Océ-v.d.Gr. 283,00 282,00
Pakhoed Hold. 145,50 148,20
Philips 47,40 47,00
Robeco 110,80 109,40
Rodamco 80,60 80,00
Rolinco 109,80 108,20
Rorento 59,30 59,20
Stork VMF 47,60 47,50
Unilever 164,90 162,70
Ver.Bezit VNU 110,20 110,00
VOC . 34,90 34,00
Wessanen 63,70 63,50
Wolters-Kluwer 46,60 46,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 67,90 67,50
ACF-Holding 34,00 34,20
Ahrend Gr. c 245,00 244,00
Air Holland 32,50 32,30
Alg.Bank.Ned 42,20 42,00
ABN (div'9o) 40,40 40,10
Asd Opt. Tr. 18,60 18,70
Asd Rubber 6,00 5,70
Ant. Verff. 490,00
Atag Hold c 102,70 106,00
AuUnd.R'dam 95,00 96,00
BAM Groep 106,00 106,00
Batenburg 83,00 83,00
Beers 143,00 143,00
Begemann 127,00 126,00
Belindo 362,00 362,00
Berkers P. 6,00 5,95
Blyd.-WUI. 29,30 29,30
Boer De, Kon. 326,00 323,00a
de Boer Winkelbedr. 65,00 65,00
Boskalis W. 13,90 13,60
Boskalis pr 13,35 13,20

Braat Beheer 45,70 46,00
Breevast 18,10 f 18,10
Burgman-H. 3400,00a3400,00a
Calé-Delft pr 868,00 865,00
Calvé-Delft c 1080,00 1070,00
Center Parcs 61,50 61,00
Centr.Suiker 79,10 77,80
Chamotte Unie 8,20 8,30
Cindu-Key 183,00 183,00
Claimindo 355,00 351,00
Content Beheer 19,00 19,30
Cred.LßN . 61,00 60,00
Crown v.G.c 99.40 99,50
Desseaux 263,50 262,00
Dorp-Groep 33,50 31.70
Econosto 346,50 346,00
EMBA 128,00 128,00
Enraf-N.c. 69,00 69,50
Eriks hold. 115,00 114,00
Flexovit Int. 100,50 100,00
Frans Maas c. '03,00 102,50
Furness 125,40 126,30
Gamma Holding 85,00 85,50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 30,00 29,10
Geveke 43,50 43,80
Giessen-deN. 213,00 225,00
GoudsmitEd. 359,50 365,00
Grasso'sKon. 115,00 114,70
Grolsch 139,00 136 50
GTI-Holding 209,00 210,00
Hagemeyer 119,50 116,00
Idem'/2div.'B9 117,50 11100
HALTrust B 14,30 U.WHALTrust Unit 14,50 1430H.B.G. 206,20 210 00
HCS Techn 14,10 14 60
Hein Hold 110,00 109,00
Hoek's Mach. 209,50 20800
Heineken Hld 110,00 10900
HolLSea S. 1,21 123
Holl.Kloos 485,00 48500
HoopEff.bk. 8,40 8,30Hunter D.pr. 4,80 4 75
ICA Holding 21,20 20 80
IHC Caland 36,80 36,80
Industr. My 224,00 223,50
Infotheek 28,20 29,60
Ing.Bur.Kondor 606,00 607,00
Kas-Ass. 47,30 50,50
Kempen Holding 17,00 17,10
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 80,50 79,80
Kon.Sphinx ' 127,50 ■ 126,00
Koppelpoort H. 308.00 302,00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré & Gl. 56,20 56,00
Macintosh 41,60 41,50
Maxwell Petr. 705,00 700,00
Medicopharma 68,70 68,80
Meha Int. 5,80 5,70
MHV Amsterdam 18,50 18,70
Moeara Enim 1245,00 1245,00
M.Enim 08-cert 16200,00 16200.00MoolenenCo 30,20 30,30
Mulder Bosk. 73,00 72,00aMultihouse 8,60 8,60
Mynbouwk. W. 423,00 423,50

Naeff 300,00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 653,00 653,00
NBM-AmsteUand 21,00 21,00
NEDAP 397,00 400,00
NKF Hold.cert. 315,00 315,00
Ned.Part.Mij 42,40 42,00
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1105,00 1117,00
Nutricia gb 79,00 76,50
Nutricia vb 88,70 86,50
Oldelft Groep c 194,00 194,00
Omnium Europe 16,00 15,80
Orco Bank c. 66,80 66,40
OTRA 167,00 169,00
Palthe 77,50 77,50
Phiups div.'9o 46,40 45,80
Pirelli Tyre 38,20 38,00
Polygram 33,80 33,20
Pelynorm 105,60 105,70
Porcel. Fles 192,00 192,00
Ravast 48,00 48,00
Reesink 77,00 76,50
Riva 54,00 54,00
Riva (eert.) 54,00 54,00
Samas Groep 68.00 68,00
Sarakreek 32,00 31,50
Schuitema 1400,00 1403,00
Schuttersv. 160,00 162,00
Smit Intern. 54,10 53.50
Stßankiers c. 22,80 22,50
Stad Rotterdam c 48,10 47,90
Telegraaf De 83,00 -83,50
Text.Twenthe 330,00 330,00
TuUp Comp. 38,70 38,60
Tw.Kabel Hold 148.90 150,00
Übbink 88,00 88,00
Union Fiets. 22,50 22,90
Ver.Glasfabr. 350,00 347,00
Verto 61,40 60,60
Volker Stev. 70,50 71,00
VolmacSoftw. 51,90 51,50
Vredestein 23,70 23,70
VRG-Groep 65,00 65,40
Wegener Tyl 182,50 187,001
West Invest 25,10 24,80
West Investc. 90.00 85,00;
Wolters Kluwer 185,00 183,00
Wyers 49,00 50,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. . 38,80 39,00
ABN Aand.f. 78,20 77,80
ABN Beleg! 58,50 58,90
ALBEFO 53,30 53,40
Aldollar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 243,00 243,00
AUianceFd 12,10 12,10
Amba 48,40 48,40

' America Fund 322,00 319,00
AmroA.in F. 91,50 91.70
Amro Neth.F. 78,30 79,00
Amro Eur.F. 75,70 76,70
AmroObl.Gr. 154,70 154,50
Amvabel 81,30 83,00
AsianTigersFd 64,30 64,90
AsianSelFund 48,80 48,90

Bemco Austr. 57,00 58,50
Berendaal 115,00 115,00
Bever Belegg. 27,00 27,10
BOGAMIJ 112,00 112,00
Buizerdlaan 42,50 42,50
CLN Obl.Waardef 100,50 100,50
DeltaLloyd 44,20 44,10a
DP Am. Gr.F. 26,80 26,50
Dp Energy.Res. 50,00 48,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 62,90 62,70
Eurinvest(l) 115,00
Eur.Ass. Tr. 14,00 f 13,70
EOE DuStlnF. 317,00 317,00
EurGrFund 61,30 61.50
Hend.Eur.Gr.F. 218,00 219,00
Henderson Spirit 73,80 73,80
Holland Fund 76,50 76,30
HollObl.Fonds 115.00 115,50
HolLPac.F. 118,00 118,40
Interbonds 553,00 553,00
Intereff.soo 52,10 52,60
Intereff.Warr. 387,20 389,50
JadeFonds 186,80 188,30
Japan Fund 35,20 35,50
JapanRot. Fund yenl 1140,00
Mees Obl.Div.Fonds 100,00 99,50
MX Int.Vent. 60,00 59,00
Nat.Res.Fund 1550,00 1540,00
Nedufo A 138,00 138,00
NedufoB 138,00 138,00
NMB Dutch Fund 41,90 41,90
NMB Global F. 50,10 50,10
NMBOblig.F. 34,40 34,40
NMBRente F. 102,80 102,90
NMBVast Goed 38,40 38,50
Obam. Belegg. 230,00 228,00
OAMFRentef. 14,10 14,10
Orcur.Ned.p. 48,80 48.80
Pac.Prop.Sec.f. 51,60 52,80
Pierson Rente 100,00 100,00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 75,30 75,10
Rabo Obl.div.f 48,50 48,40
Rabo Onr.g.f 85,00 85,00
Rentalent Bel. 136,00 136,20

' Rentotaal NV 31,20 31,00
RG groen 50,40 50,40
RG blauw 50,30 50,40
RG geel 50,60 50,60
Rodin Prop.s 102,50 102,50
Rolinco cum.p 94,00 94,00
Sci/Tech 18,20 17,95
Technology F. 18,50 18,50
Tokyo Pac. H. 297,00b 290,00
Trans Eur.F. 83,00 84,10
Transpac.F. 550,00 535,00
Uni-Invest 134,50 135,00
Unicolnv.F. 81,30 81,30
Unifonds 37,30 36,60
VWN 59,10 59,20
Vast Ned 126,80 126,80
Venture F.N. 47,50 46 50
VIB NV 86,00 86,20
VSB Mix Fund 51,50 51,50
WBO Int. 76,50 76,50
Wereldhave NV 211,80 211,80
Yen Value Fund 95,40 95,90

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 99,40 99,40
3/2 EngWarL 35,70 36,00
53A EIB 65 98,50 98,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35.00 35,50
Amer. Brands 72,40 72,40
Amer. Expres 34,80 35,20
Am.Tel.fc Tel. 46,60 46,20
Ameritech 67,00 66,70
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 30,00 31,50
Atl. Richf. 112,50 109.25
BAT Industr. 8,40 8,40
BeU Atlantic 114,00 113,70d
BellCanEnterpr 45,70 46,10
BeU Res.Adlr 0,50 0,20a
BeU South 59,00 58,80d
BET PubUc 2,60
Bethl. Steel 18,70 18,30
Boeing Comp. 61,10 62,70
Chevron Corp. 67,00
Chrysler 20,00 19,80
Citicorp. 29,10 29,50
Colgate-Palm. 64,00 63,50
Comm. Edison 37,60 37,70
Comp.Gen.El. 512,00 523,00
Control Data 18,00 17,70
Dai-IchiYen 3160,00 3160,00
Dow Chemical 73,70 74,40
Du Pont 122,60
Eastman Kodak 42,70 42,70
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 168,00 155,00a
Exxon Corp. 50,00 48?50,00
First Pac.HKs 1,36 1,30
Fluor Corp. 36,50
Ford Motor 44,80 45,50
Gen. Electric 66,50 66,90
Gen. Motors 44,70 44,20
Gillette 49,00 49,00
Goodyear 45,00 46,00
Grace & Co. 32,00
Honeywell 87,70 87,00
Int.Bus.Mach. 98,75' 100,00
Intern.Flavor 66,40 67,75
Intern. Paper 56,40
ITTCorp. 59,50
K.Benson ® 5172,00
Litton Ind. 78,40 77,60
Lockheed 40,00 40,30
Minnesota Mining 80,00 81,00
Mitsub.Elect. 1100,00 1150,00
Mobil Oil 62,80 61,50
Morgan $ 44,60 44,50
News Corp Auss 14,00 14,70
Nynex 90,20 89,50
Occ.Petr.Corp 30,00 29,50
Pac. Telesis 51,20 50,70
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 64,30 63,50
Phiüp Morris C. 43.00 43,00
PhiU. Petr. 25,70 25,10
Polaroid 45,20 44,80

Pnvatb Dkr 295.00 297,00
Quaker Oats 56,00
St.Gobm Ffr 650,00 650,00
Saralee 31.00Schlumberger 49,10 49,30
Sears Roebuck 38,60 39.20
Sony (yen) 36,80 36.80
Southw. Bell 64,70 63,60 d
Suzuki (yen) 990.00 1020,00
Tandy Corp. 40,80 39,80
Texaco 59,10 57,80
Texas Instr. 37,40 36,70
The Coastal C. 33,10 32,70
T.I.PEur. 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1270,00 1270,00
Union Carbide 23,50
Union Pacific 79,30 78,50
Unisys 15,80 15,30
USX Corpf 35,80 35,60
US West 80,80 79,70
Warner Lamb. 115,00
Westinghouse 75,40 74,80
Woolworth 66,00 65,50
Xerox Corp. 58,00 58,20

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 43,50 47,00
Am. Home Prod. " 198,00
ATT Nedam 89,00 89,00
ASARCO Inc. 68.50
Atl.Richf. 214,00 215,00
Boeing Corp. 116,00 118,50
Can. Pacific 43,00 44,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 38,00 37,00
Citicorp. 56,00 55,00
Colgate-Palm. 123,00 124,00
Control Data 32,00 32,00
Dow Chemical 138,50 142,10
Eastman Kodak 82,00 82,00
Exxon Corp. 96,00 95,00
Fluor Corp. 66,00
Gen. Electric 127,00 128,50
Gen. Motors 85,70 85,50
Gillette 96,00 96,00
Goodyear 88,00 90,00
Inco 53,00 52,00
1.8.M. 192,00 190,00
Int.Flavors 131,50
ITT Corp. 119,00
Kroger 26,00 26,00
Lockheed 76,00 79,00
Merck & Co. 150,70 154,00
Minn. Min. 155,00 156,00
Pepsi Co. 122,50 121,50
Philip Morris C. 81,00 82,50
PhiU. Petr. 49,00 48,00
Polaroid 80,50 80,00
Procter & G. 270,00
QuakerOats 100,00 . -Schlumberger 95,80 95,00
Sears Roebuck 75,00 74,50
Shell Canada 69,20 69,50
Tandy Corp. 77,10 75,50
Texas Instr. 67,00 71,00
Union Pacific 152,00 151,00
Unisys Corp 33,00 b 34,00b

USX Corp 68,00 68,00
Varity Corp 3,15
Westinghouse 145,50 144,50
Woolworth 125,00 125,50
Xerox Corp. 104,00 105,00

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,60 102,50

Aegon warr 11,90 11,90
10'/iABN 87 95,10 95,10
13Amev 85 96,75 96,75
10AmevBs 102,50 103,00
11Amev 86 95,00 95,00
14'AAmro87 100,00 100,00
lO'/zAmro 86 94,75 94,75
10Amro 87 94,00 94,00
53/4 Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 23,00 23,00
Amro zw 86 72,60 72,60
9 BMHecu 85-92 96,00 96,00
7 BMH 87 96,00 96,00
IOVsEEG-ecu 84 100,75 100,75
9%E18-«:u 85 98,10 98,10
12._ HlAirl.F 94,00 94,00
12 NIB(B) 85-90 100,00 100,00
11V.NGU83 100,50 100,50
10 NGU 83 100,50 100,50
2'ANMB Pb.B6 85,60 86,00
NMBPostb.war. 81,00 80,50
B^4Phil. 86 100,00 99,50
63A 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

Parallelmarkt
Alanheri 29,20 29,10
Berghuizer 43,50 43,10
Besouw Van c. 51,20 51,60
CBI Barin Oce. yen 2060,00 2120,00
Comm.Obl.F.l 100,70 100,50
Comm.Obl.F.2 100,30 100,10
Comm.Obl.F.3 100,80 100,60
De Drie Electr. 37,20 37,40
Dico Intern. 114,00 114,50
DOCdata 21,20 20,50
Ehco-KLM Kl. 38,70 38,70
E&L Belegg.l 77,70 78,60
E&L Belegg.2 76,50 77,10
E&L Belegg.3 77,40 77,60
Free Rec.Sh. 33,20 33,00
Geld.Pap.c. 75,10 75,00
Gouda Vuurv c 98,00 99,50
Groenendijk 37,10 37,10
Grontmij c. 212,00 211,00
HCA Holding 48,50 48,90
HesBeheer 215,20 216,00
HighLDevel. 14,70
Homburg eert 3,80 3,70
Interview Eur. 8,50 8,40
Inv. Mij Ned. 56,30 56,00
Kuehne+Heitz 48,50 52,00
LCI Comp.Gr. 80,80 80,80
MeUe 308,00 308,00
Nedschroef 133,00 130,00
Neways Elec. 10,10 10,40

NOG Belionds 32,20 32,40
pan pacific 11,00 10,90
Pie Med. 10,80 10,60
Poolgarant 9,95 9,90
Simac Tech. 17,70 17,00
Sügro Beh. 52,40 51,50
VerkadeKon. 265,70 265,00
VHS Onr. Goed 18,00 18,00
Weweler 112,80 109,20

OPTIEBEURS
akzo c jan 135,00 258 6,50 5,00 '.akzo c jan 140,00 540 2,50 1,80 -amev c jan 60,00 262 3,50 3,10a|
d/fl p jan 190,00 535 1,00 1,50b:
dsm c jan 115.00 589 2,40 3.00 ■
dsm c jan 120.00 920 0,80 0,70 ;
dsm c apr 120,00 477 4,40 4,80 -'
coc c jan 300,00 533 7,70 5,40 '
coc c jan 305,00 301 4,70 2,50 >
coc p jan 295,00 280 0,70 1,30 *coc p jan 300,00 816 1,80 2,80 [
coc p jan 305,00 465 3,60 5,10 I
eoo p jan 290,00 793 0,50 0,70 "hoog c jan 85,00 619 6,20 4,00a.
hoog c jan 90,00 1379 2,90 1,70 "hoog c apr 85,00 422 10,00 7,90 a'
hoog c apr 90,00 1045 7,10 5,50 '.
hoog c apr 95,00 425 4,80 4,00 "hoog c apr 100,00 783 3,10 2.10b'
hoog p jan 85,00 1378 0,80 2,10
kim c jan 50,00 244 1,00 0,70 ■

kim c apr 47,50 370 4,70 4,20 I
kim c apr 50,00 591 3,10 2.80 '.
kim p apr 47.50 301 1,60 1,90 "kim p apr 50,00 576 2,40 2,90
nats c jan 70,00 627 5,10 4,90 '.
natn c jan 75,00 256 1,30 1,00 "natn c apr 75,00 607 4,00 3,80 *
phü c jan 45,00 827 2,90 2,50 '.
phil c jan 47,50 339 1,00 0,90 "phü c jan 50,00 362 0,40 0,20
phil c apr 50,00 861 2,30 a 2,10
phü c 092 55,00 240 7,30 7,00 I
phü c 093 30,00 243 22.00 21,50 'phü p jan 50,00 300 2,40 3.10 '.
phü p apr 45,00 654 1,90 2,00 "
phü p apr 50,00 415 4,60 4,90 "
bhe c jan 145,00 276 6,30 a 4,30 .
ohe c jan 150,00 598 2,60 1,50 "
oüe c apr 145,00 238 10,60 8,20
oüe c apr 160,00 396 2,70 b 2,10 .
oüe p jan 160,00 300 10,00 12,00
oüe p apr 150,00 259 4,40 5,50 j
ohe p jul 160.00 315 14.00 15.00
unü c jan 160,00 897 5,20 4,30
unü c jan 170,00 848 0,70 0,60
unü c apr 160,00 446 10.00 9,20 ,
unü c apr 170,00 701 4,70 4,00b'
unü p jan 160,00 309 0,70 U 0.

Hoogste stand sinds zeven jaren

Rentestijging
verrast markt

Van onze redactie economie
HAAG - De rente blijft omhoog gaan. De geldmarktrentewoor leningen met een looptijd van minder dan eenjaar) heeft

.^middels met circa 9 procent de hoogste stand sinds zeven
j*ar bereikt. En de kapitaalmarktrente, die geldt voor langer
aan een jaar lopende schulden, heeft met 8,25 procent een re-
j;ordsinds vijfjaar bereikt. „Het gaat wel erg snel", zegt een Ne-

bankier over de stijgingvan de renteniveaus.

■ °lgens de Vereniging Eigen Huis
j de hypotheekrente, die nu tussen
LeB,s en 9 procent ligt, inmiddels zo
Oog geworden dat vrijwel niemand
eer in staat is zonder eigen geldn premier A-woning te kopen.aarom zal staatssecretaris Heerma

i*ll volkshuisvesting de subsidie-bedragen voor deze woningen moe-
fti verhogen. Vanwege de gedaalde

in de afgelopen ja-
l^ 1 zijn die immers aanzienlijk naar
bieden gegaan.

e meeste economen hadden ver-acht dat de rente de eerste dagen
~ari het nieuwe jaar wat zou dalen,

veel bedrijven hun balansMen 'oppoetsen' is het gebruike-
dat er de laatste dagen van het

jaar nogal wat kort geld geleend
wordt. Daardoor stijgt uiteraard de
rente. Maar het is even gebruikelijk
dat diestijging er weer snel uitloopt,
zoals een deskundige het uitdrukt.
Dat is nu echter niet gebeurd en de
oorzaak daarvan moet in West-
Duitsland worden gezocht. De Duit-
se economie loopt in de hoogste ver-
snelling en dat betekent inflatiege-
vaar. Dank zij de nieuwe beste-
dingsimpulsenvan vooral Oostduit-
se immigranten is dit gevaarer niet
kleiner op geworden.

economie

'Voorwaarden voor verdere groei scheppen'

Rutten: geen nieuwe
meevallers verwacht

DEN HAAG - Beheersing van de
overheidsuitgaven, matiging van
de lonen en een grotere deelna-me aan arbeid zijn de komende
vier jaar nodig om de 'delicatebalans van het regeerakkoord' in
stand te houden en de economi-
sche groei op gang te houden.
Gemakkelijke bezuinigingsmo-
gelijkheden zijn uitgeput, behal-ve misschien op defensie. Nieu-we meevallers om de eindjes aan
elkaar te kunnen knopen, liggen
toet in de rede.
Dat schrijft secretaris-generaal
van het ministerie van economi-
sche zaken prof. dr. F. W. Rutten
ln zijn traditionele nieuwjaarsar-
tikel in het economenblad ESB
dat gisteren is verschenen. 'TheDutch disease' is weliswaar ge-
lezen, maar nu moet er alles aan

gedaan wprden om de economie
'onder stoom' te houden. Het zal
volgens hem niet eenvoudig zijn
de doelstellingen te bereiken.
Goed uitgavenbeheer is volgens
de economische topadviseur van
het kabinet niet alleen nodig om
verdere orde op zaken te stellen
bij de overheidsfinanciën, maar
ook om de kans op extra ruimte
voor lastenverlichting niet op
voorhand te blokkeren. Die is

hard nodig om (bruto-)loonmati-
ging mogelijk te maken.
De openbare financiën zijn nog
niet klemvast onder controle. De
'Startbrief van ministerKok (Fi-
nanciën), waarin nieuw beleid
deels wordt uitgesteld om tegen-
vallers te compenseren, toont
aan dat bij extra tegenwind al
snel problemen ontstaan. Het
budgettaire jasje is niet ruim, al-
dus Rutten. De meevallers die

ontstonden toen de conjunctuur-
golf zich omhoog bewoog, zijn
niet meer te verwachten.
Hij voorziet in het nieuwe jaar,
en in nog toenemende mate in
volgende jaren, opwaartse druk
op de bruto-lonen en daarmee
doorkruising van het kabinets-
beleid, waarin koppeling tussen
lonen, ambtenarensalarissen en
uitkeringen is afgesproken. Oor-
zaken zijn de forse looneisen
voor 1990 en schaarste op de ar-
beidsmarkt in de jaren daarna.
Prof. Rutten vindt dat de reëel
beschikbare lonen in 1990 geen
aanleiding vormen voor forse
looneisen. Eind januari zal op de
loonstrookjes het gunstige effect
van 'Oort' blijken en dat kan een
dempende werking hebben op
decao-uitkomsten.

VS verliezen
terrein op

chips-markt

SAN JOSÉ - Ameri-
kaanse chipproducen-
ten hebben in 1989 hun
aandeel op de wereld-
markt zien slinken. Dat
van Japan is constant
gebleven en kleine
Aziatische producen-
ten wonnen snel ter-
rein. Dat blijkt uit het
gepubliceerde jaarlijk-
se marktonderzoek
van het bureau Data-
quest.

De markt voor compu-
terchips is in 1989 met
tien procent gegroeid,
tot 55,8 miljard dollar.

Het Japanse aandeel
bleef constant op 51
procent. Producenten
uit de Verenigde Sta-
ten kwamen uit op 35
procent, twee procent

minder dan een jaar ge-
leden. Ondernemingen
uit het gebied rond de
Stille Oceaan (uitge-
zonderd Japan) zagen
hun marktaandeel met

43 toenemen tot vier
procent. Het Europese
aandeel bleef tien pro-
cent.

De grootste drie pro-
ducenten zijn Japans.
NEC had een omzet
van 4,96 miljard dollar,
Toshiba kwam uit op
4,89 miljard en Hitachi
zette 3,93 miljard dollar
om. De Amerikaanse
Motorola was vierde
met 3,32 miljard dollar.
De grootste Europese
producent was Philips
met een omzet van 1,69
miljard dollar.

" Zoals gisteren bericht
is de productie in de
autofabriek Skoda bij
Praag vrijwel tot nul
gereduceerd door
gebrek aan werknemers
na de vrijlating van
duizenden gevangenen.
In Tsjechoslowakije
werken veel
gedetineerden in de
zware industrie. Op de
foto: de productielijn
van Skoda in de
verfstraat is tot
stilstand gekomen.

Tsjechische kroon
wordt gedevalueerd

PRAAG - De Tsjechoslowaakse
kroon wordt maandag met 18,6 pro-
cent gedevalueerd ten opzichte van
westerse valuta's en opgewaardeerd
tegenover Oosteuropese munteen-
heden, zo heeft minister van finan-
ciën Vaclav Klaus donderdag be-
kendgemaakt. De minister sprak
overigens berichten tegen als zou
hij hebben gezegd dat zijn land de
opheffing nastreeft van de Come-
con, de organisatie voor economi-
sche samenwerking van het Oost-
blok.

Per 8 januari geldt voor het handels-
verkeer een koers van zeventien
kroon voor een Amerikaanse dollar.
Ten opzichte van deroebel wordt de
kroon met elf procent opgewaar-
deerd.
Minister Klaus zei dat hn' met de
koerscorrectie tegenover de roebel
wel verder had willen gaan, maar
dat de bestaande overeenkomsten
binnen de Comecon dat niet toela-
ten. Dit is één van de kwesties die
Tsjechoslowakije aan de orde wil
stellen op de jaarlijkse bijeenkomst
van de Comecon.
Klaus verklaarde dathij zal aandrin-
gen op fundamentele veranderin-
gen binnen de handelsorganisatie,
maar nam afstand van een interview
met hem. Daarin zei Klaus dat Tsje-
choslowakije wil voorstellen de Co-

mecon op te heffen. De Tsjechische
minister sprak donderdag tegen dit
te hebben gezegd.

Luchtvaart met
6% gegroeid

MONTREAL - Het geregelde lucht-
vervoer over de hele wereld heeft
vorig jaareen groei te zien gegeven
van zes procent. De luchtvaartmaat-
schappijen van de 162 bij de Inter-
nationale Organisatie voor de Bur-
gerluchtvaart (ICAO) aangesloten-
landen vervoerden voor het derde
achtereenvolgende jaar meer dan
een miljard passagiers, zo blijkt uit
voorlopige ramingen van de ICAO.
Het aantal passagiers nam toe met
drie procent tot 1,12 miljard. Het
vrachtvervoer is vorig jaar toegeno-
men met tien procent. Er werd drie
procent meer post vervoerd. Het to-
tale vervoer kwam uit op 252 mil-
jard tonkilometer. Het aantal passa-
gierkilometers kwam uit op 1.800
miljard, vijf procent meer dan in
1988. De bezettingsgraad van de
vliegtuigen bedroeg 68 procent, een
procentpunt meer dan een jaar
daarvoor.

Advieskoersen
amerik.doUar 1,88 2,00
austr.dollar 1,45 157belg.frank (100) 5,20 5,50
canad.dollar 1,61 1,72
deensekroon (100) 27,50 30^00duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 2,99 3,24
franse frank (100) 31,50 34,25
griekse dr. (100) 1,08 1,28
ierse pond 2,84 304
ital.lire (10.000) 14,00 15,70
jap.yen (10.000) 130,00 136,00joeg.dinar (100) 0,0000 0,0020
noorse kroon (100) 27,70 30,20oost.schiU. (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 32,00;
zwits.fr. (100) 121,00 125,50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,92725-1,92975
antill.gulden 1,0675-1,0975
austr.dollar 1.5140-1,5240
belg.frank (100) 5,3675-5,3725
canad.dollar 1,65525-1,65775
deense kroon (100) 28,995-29,045
duitse mark (100) 112,880-112,930
engelse pond 3,1185-3,1235
franse frank (100) 33,010-33,060
griekse dr. (100) 1,1600-1,2600
hongk.dollar (100) 24,6750-24,9250
ierse pond 2,9770-2,9870
ital.lire (10.000) 15,035-15,085 ,
jap.yen (10.000) 133,30-133,40
nwzeel.dollar 1,1495-1,1595 "noorse kroon (100) 29,105-29,155
oostenr.sch. (100) 16,0510-16,0610
saudi ar.ryal (100) 51,5250-51,7750
spaanse pes. (100) 1,7420-1,7520
surin.gulden 1,0650-1,1050
zweedse kr. (100) 30,910-30,960
zwits.frank (100) 123,505-123,555
ecu. 2,2860-2,2910

Werkloosheid in
BRD toegenomen
NÜRNBERG - De werkloosheid in
de Bondsrepubliek is in december
toegenomen van 7,6 tot 8 procent
van de beroepsbevolking. In de-,
cember 1988 stond het werkloos-
heidspercentage op 8,5.
Het aantal baanlozen nam toe van
1,95 miljoen in november tot 2,05
miljoen in december. In december
1988 waren er 2,19 miljoen werklo-
zen. Het is de eerste keer sinds mei
1989 dat het aantal werklozen weer
boven de twee miljoen is gekomen.
Aangepast voor seizoensinvloeden
daalde het werkloosheidsbestand
van 2,03 miljoen in november tot
2,01 miljoen in december.

Weer recordwinst
voor 'Zwolsche'

NIEUWEGEIN - De verzekerings-
maatschappij Zwolsche Algemeene
in Nieuwegein heeft over 1989 een
recordwinst geboekt. Volgens alge-
meen directeur Th. Hubert bereikte
zijn firma voor de derde maal ach-
tereen „een uitstekend resultaat".
Het winstrecord van 1988, f4B mil-
joen, „zal substantieel worden over-
troffen". De gerealiseerde koers-
winst op beleggingen is daarbij niet
opgenomen. De omzet ging met 8
procent omhoog tot ongeveer f570
miljoen.

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2804.39 1188.83 234.34
Hoogst 2821.46 1196.66 234.72
Laagst 2766.42 1171.59 229.31
Slot 2796.08 1187.77 230.76
Winst/
verlies - 13.65 - 3.73 - 3.39

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 4-1-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, aUes in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.300-/24.800-,
vorige ’ 24.470-/ 24.970 ; bewerkt ver-
koop ’ 26.400, vorige ’ 26.570 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 285-/ 355 vorige

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

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 206,30 203,90
id excl.kon.olie 199,40 198,00
internationals 211,80 208,00
lokale ondernem. 201,80 201,00
id financieel 153,30 153,10
id niet-financ. 250,20 248,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983= 100)
algemeen 269,00 265,80
id excl.kon.ohe 247,80 246,10
internationals 286,00 280,90
lokale ondernem. 249,60 248,60
id financieel 199,70 199,50
id niet-financ. 299,00 297,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 119,50 118,80
internation 124,10 121,90
lokaal 118,70 118,30
fm.instell 112,60 112,50
alg. banken 109,30 109,40
verzekering 116,60 116,30
niet-financ 120,60 120,10
industrie 119,10 118,80
transp/opsl 129,50 128,60

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

Akzo 138,50-139,00(139,00)
Kon. Olie 145,20-147:60(147,40)
Philips 46,50-47,00(47,00)
Unilever 161.50-162,90(162,70)
KLM 48.80-49.30 (49.30)

(ADVERTENTIE)

'©CD O) ■"■^^^■—

' CBSKX

Pf DE VERKEERSVEILIGE
ü§ AUTOTELEFOON

Dus standaard hands-free
va. 90,- p.m. (excl. BTW)

tP Autoservice

£» HALECOB.V.
IjjL^ Daelderweg 27, Nuth -

tel. 045-242192 (t o Makro)
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Geevers Auto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

' -%i-'-■■<'■■■ ■'-'ijtoi*.

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

$ SUZUKI
AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.

Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 5-drs '87
Suzuki Swift I.Q 3-en 5-drs '85,87
Suzuki Swift 1.3autom '87
Suzuki Swift GTI '87
Fiat Uno 45 '85,88
Fiat Panda 34+45 '85,86
VW Jetta 1.3 '84
Citroen Axel 1.1 '86
Volvo 340 GL autom. 26.000 km '87
Volvo 360 GLT 21 '86
Ook diverse andere merken voorradig

Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service «m»?

fl EcTÏ eLJ^mmi7^''T^'mmm\ th- Jurgen
I Autocentrum

Mercedes-specialist

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

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

300 SC: autom., rookzilvermet., ABS, airco., velours
bekl , elektr. stoelen enz.'le eig., bwj. 1986.
300 D: autom., 1989, blauw/zwart met ABS, airco, enz.,
19.000 km.
300 0: autom. '86, zilvermet., lederen bekl. enz.
260 E: autom., blauw/zwartmet., airco., div. extra's.
30.000 km, bwj. 1988.
260E: zilvermet., ww-glas, centr. vergr., lichtmet. wielen,
r.-spiegel, radiocass., etc, 57.000 km, bwj. 1986.
230 E: zilvermet., velours bekl., 5-bak, veel extra's,
65 000 km, bwj. 1987. .
230 E: autom., bl. /zwartmet., elektr. schuif-/kanteld.,
ABS enz., bwj. 1986.
230 E: donkerblauw, div. extra's. 1985.
200T(combi): geelkenteken, blauw/zwartmet., sportvelg.,
ww-glas, diverse extras, 60.000 km, bwj. 1987.
200 D: blauw/zwartmet., div. extra's, 69.000 km. 1987.
200 D: d.blauw, ww-glas, centr. vergr., bwj. 1987,
129.000 km.
190 D: roodmet., ww-glas, centr vergr , r.-spiegel,
alarm, buitentemp.mtr., 70.000 km. bwj. 1986.
190 D: okt. 1987, wit, ww-glas, centr. vergr. enz.,
70.000 km.
190 0: barolorood, ww-glas, centr.vergr., r.-spiegel, bwj.
1986.
190'E: perlmuthgrijs, autom., ww-glas, schuifd., centr.
vergr. etc. 45.000 km. bwj 1987.
230 GE: (jeep), autom , groen, alle extra's, bwj. 1983.
190 E: autom., bruin, veel extra's, type 1983.
Porsche 911 SC: 1979, rood, nw.st., taxatierapp. aanw.
Diverse andere exclusieve inruilauto's zoals:
Nissan 300 ZX 1985 en 1986
Nissan Silvia 1.8 Turbo, Renault 21 Turbo, Citroën BK
GTi 16V, diverse 4x4. urn È

Langheckweg 32-40 Kerkrade M
(industrieterrein Dentgenbach) 045-452570

Nu duizenden guldens voordeel.
Een greep uit de voorraad:

Merk/type jaar van voor
Volvo

240 GL 2.3 antr.met. st.bekr. . 1987 ’ 28.500,-’ 26.750,-
-240 DL 2.0rood nw. model ... 1985 ’ 19.500,-’ 17.500,-
-740GLE aut. extras 1985 ’ 24.500,-’ 21.500,-

Citroën
BK 1.9GTI r.met. 38000 km . 1987 ’ 24.750,-’ 22.750,-
BK 1.9 TRD blauwmet 1987 ’ 22.750,-’ 20.750,-
GSA Break Van 1.3 1984 ’ 5.500,-’ 4.250,-
GSAX3 5-bak 1e eig 1982 ’ 3.750,-’ 2.750,-

Mazda
929 2.0 GTI coupe extra's .... 1986 ’ 21.500,-’ 18.750,-
-626 2.0 GLX HB grijsmet 1987 ’ 23.750,-’ 21.750,-
-626 2.0LX HB aut. Limited ... 1986 ’ 20.750,-’ 18.750,-
-626 2.0 GLX HB st.bekr. wit.. 1986 ’ 16.750,-’ 14.750,-
-626 1.6LX HBd.blauwmet. .. 1984 ’ 10.750,-’ 9.950.-

Ford
Scorpio 2.0 CL diam.zw.met. . 1987 ’ 26.750,- ’ 24.750,-
Scorpio 2.0 GL d.blauw okt... 1986 ’ 22.500,-’ 19.750,-
Scorpio 2.0 GL st.bekr 1985 ’ 20.750,-’ 18.750,-
Sierra 1.8CL gr.met. 5-bak .. 1987 ’ 21.750,- ’ 19.750,-
Sierra 1.6Laser coupe wit .... 1986 ’ 17.950,-’ 16.750,-
Sierra 1.6Laser coupe bl.m.. 1985/ 13.750,-’ 12.750,-
Escort 1.4 CLBravo sp.uitv. . 1987/ 19.750,-’ 18.750,-
Escort 1.3Laser rookz. met... 1984 ’ 12.750,-’ 10.750,-

Fiat
Regata 85 Super wit get.gl. .. 1987 ’ 15.000,-’ 13.750,-
Ritmo 65 CL wit 5-bak 1987 ’ 12.950,-’ 11.750,-
Ritmo 60 L blauwmet 1984 ’ 7.250,-’ 5.750,-

Volkswagen
Golf 1.3CLrood extra's 1986 ’ 16.950,-’ 15.750,-

BMW
7321 aut. ABS enz. enz 1985 ’ 27.500.-’ 24.750,-
-518i5-bak centr.vergr 1986 ’ 22.500,-’ 19.750,-
-320icompl. uitgeb 1984/ 19.250,-’ 17.750,-

Opel
Kadett 1.6 Diesel combi rood . 1986 ’ 17.250,-' ’ 15.750,-
Kadett 1.6 Diesel Sedan wit.. 1986 ’ 17.250,-’ 15.750,-
Kadett 1.2 S Combi 1985 ’ 13.950,-’ 12.750,-
Kadett 1.65H8 gr.met. 5-d... 1985/ 14.950,-’ 13.750,-
Kadett 1,2SHB bl. 50000km . 1984 2x vanaf ’ 8.750,-
Kadett 1.2 S 4-drs 1981 ’ 5.500,-
Ascona 1.6GL D 5-bak 4-d. . 1985 ’ 14.750,-’ 12.750,-
Ascona 1.6aut. wit 4-drs 1983 ’ 9.900,-’ 8.750,-
Ascona 1.6S 2-drs. zwart 1983 ’ 8.950,-’ 7.750,-

Peugeot
309 GR 1.6 5-drs. 5-bak 1987 ’ 16.750,-’ 14.750,-
-305 GR Diesel wit schuifd 1985 ’ 9.250,-’ 7.750,-
-604 GTI aut. alle extra's 1984 ’ 11.500,-/ 8.750,-

Seat
Ibiza 1.2LX syst.Porsche 1986/ 10.250,-’ 8.750,-
Ronda 1.2 GLX gr.met. 5-b... 1984 ’ 5.750,-’ 4.950,-

Renault
25GTS witget.glas 5-bak .... 1986 ’ 19.750,-’ 17.750,-
-25 TSrookzilv.met. 5-bak 1987 ’ 22.500,-’ 19.750,-
-18 GTSrood 5-bak nw.st 1986 ’ 9.750,-’ 7.750,-

Toyota
Carina 1.8 D Sedan 5-bak .... 1983 ’ 8.750,-’ 7.250,-

Honda
Prelude 1.8 EX 12V gr.met. .. 1985 ’ 20.500,-’ 18.750,-

Austin
Maestro 1.3Luxe uitv. b1.m... 1985 ’ 8.750,-’ 7.250,-

Audi
100 5-cyl. 5-bak wit get.gl 1983 ’ 13.750,-’ 11.750,-

Inruil auto en motor mogelijk. Zeer moderne werkplaats
voor onderhoud en reparaties. APK-keuringsstation

(’ 65,-). Discrete financ. tot 100% mog.
Voor iedere bezoeker staat natuurlijk de koffie klaar.

Auto Limburg, erkend Bovag-garagebedrijf,
Mauritsweg 126, Stem. Tel. 04490-38474.

RENAULT TOP
OCCASION

I RENAULT ~l
4TL '84
STL '83
SGTL '84
9TL '87
9 GTL '82/'B4/'B7
9GTS 82
11 TL '86
11 GTL '86
11 AUTOM '86
21 GTS '87
21 RX '86
21 Ti sport uitv '88
25TS '85

Bestelwagen Renault Traffic '82

ANDERE MERKEN
Citroen Visa 1.1 RE '87
FiatUno4s '83
Fiat Uno 60 S '88
Fiat Regata 85 S quartso '87
Ford Fiesta 1.1 CL '88
Ford Escort 1.3 CL '86
Ford Escort 1.6CL '86
Hyundai Pony 1400GLS '85
Mazda323 '86
Mitsubishi Colt 1500GLX '86
Nissan Blue Bird 2.0 LX lpg '87
Skoda 1300 '87
Volvo34oDL '84
Volvo 340DL 1700 cc '87
Volvo 360 GLTrundieder '85
VWGoIfCL '85
VW Golf 1 8i avance '88

Garantie in heel Europa; mits niet ouder dan 5 jaar.

tRenault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424
dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

I

PEUGEOT COIIBRIS
Uw Peugeot-dealer met de meeste service
mm-mu Reeds 25 jaarPeugeot-ervaring.
LSjfw Zeer grote onderdelen voorraad.
wfJ_\M Grote Peugeot-accessoiresshop.
Tiïfy* 25man vakbekwaam werkplaats-personeel.
'ïa^ao" Grote voorraad nieuwe en occasion-auto's.

50 nieuwe huurauto 's (Europcar Autoverhuur).

SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

Uniek ’ . ’ Opel Omega 2.4iCO, nieuwstaat 1989 1
aanbod f I Opel Corsa 1.3N, diverseace 1989 1

Il 7 E Mercedes2soD,autom.airco 1989 1
LADA 2105 GL N I f Honda Integra 1.5 de luxe 1988 I

met 1/ f f vw Golf Diesel, touruitvoering 1988 I
katalysator jj I* I Mercedes2soo,sversn.bak 1988 1
kleur rood 1/ I I Mercury 1e sable, airco. met. etc 1987 1

km 30.000 1/ lAI f Opel Kadett 1.6 GT, speciale uitv 1987 I
bwj 1988 II I Ê^M E Opel Kadett 1.3S, div. type's va. 1984 tot 1987 I

’ 7.950,- I / I f BMW 318i4-drs, diamont zwart metallic 1987 I
I Êt< I Volvo74oGLe, metallic, autom 1987 I
|^^^s_l \ I Mercedes 230E, metallic, Im-velgen. etc. 1986 I
fflß|\ ’ ’ Toyota Carina 16 GL 11, 4-drs metallic 1986 1
I ’’ / Ford Scorpio 2.8iGhia, autom. alle ace 1986 I
I ’fl Ford Fiesta 1.1 L, kleur wit, met striping 1986 1
I ’ ’’ Mazda 626 LX, 4-drs, silver metallic 1985 1
I rV I ff RenaultsGTL,metallic,4ooookm 1985 1
I Of // BMW 316, nw mod., div. uitv. va. 1988 tot 1985 1
I J* ’jl ÏW Jetta 16 CL, 4-drs, metallic, nw model 1984 I

E I II Toyota Corolla 1.3 GL 4-drs, 31000 km 1984 1
I fN ’lj Ford Sierra 2.0Laser, div.type's, stat. 3-en 4-drs, 1985 I
I W Diverse inruil autos m' Bova9 9ar- va. 1989 tot 1982 I

E E Heerlenseweg 200, Landgraaf (Leenhof) I
/ / Tel. 045-728484/720002 P

Jonge auto's met fabrieksgarantie, duizenden
guldens onder de nieuwprijzen.

Golf Manhattan 1.3 ltr. VAN VÓÓR
kleur: wit jul. '89 km.st. 7.000 25.900,- 22.500,-
Golf Manhattan Automaat 1.8 ltr.
kleur: tingrijs metallic jun. '89km.st. 6.700 33.213,- 28.750,-
Jetta Avance Sportief 1.8 ltr.
kleur: zilvermetallic okt. '88 km.st. 31.000 33.998,- 23.950,-
Audi 80 90pk
kleur: blauw metallic aug. '89 km.st. 12.000 41.252,- 37.000,-
Passat GT 107 pk (met stuurbekrachtiging)
kleur: Turmalin metallic mrt. '89 km.st. 9.500 50.303,- 40.750,-
Corrado G6O 160pk (met airconditioning)
kleur: rood april '89 km.st. 15.000 80.275,- 63.950,-

'N IVECOKIPPER STRIJKTZN VLAG NOOIT.

Bouwvoertuigen hebben een zwaar leven.
Maar modder, stuifzanden steile hellingenkrijgen de Iveco
kippen nietklein.

Er is een ruime keuze: Frontstuur- en tor-
pedocabine. Watergekoelde en luchtgekoelde motoren
vanl6opk tot 360pk. Totaalgewichten van 16,5 tot
34 ton.Aandrijvingen als 4 x 4, 6 x 4, 6 x 6 en 8 x 4.

\bor iedere vervoerstaak in de bouw is er een
Iveco op maat.

rADAPC A.P.K. KEURINGSTATION
V7MKf\\_7E TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

SEBREGTS CO
Lindelaufer Gewande 8, 6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888/ Fax: 045-751120

_______^__^ mm^__^__m
_
m^_m

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaanrijden

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

Daar moetwat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VANVOOR ZE
INSTAPPENwant

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

SMÉ^mÊßLmmmmmmmmmmmWAf///f%T I Wmf//// Veil'g Verkeer Nederland
■ ■■■■■_#///

Alfa 33 1,5 1984 ’12.000,-
Alfa 33 1,5 LPG 1985 ’ 14.000,-
Alfa 22 1,3 S 1986 ’ 16.000,-
Alfa33 1,5 1985 ’ 9.350,-
Alfa 33 1,3 Mii 1986 ’15.000,-
Alfa33 1,3 1986 ’14.000,-
Alfa 33 1,3 Mii 1986 ’ 14.000,-
Alfa 33 1,3 Mii 1986 ’ 13.850,-
Alfa33 1,5 1986 ’17.500,-
Alfa 33 1,3 S 1988 ’ 19.500,-
Alfa33 1,3 1988 ’20.000,-
Alfa33 1,3 1988 ’18.500,-
Alfa 33 1,3 JR 1987 ’ 17.500,-
Alfa7s 2,0 1986 ’25.000,-
Alfa7s 1,8 1987 ’25.000,-
Alfa7s 1,8 1987 ’26.850,-
Alfa 90 2,0 1988 ’33.000,-
BMW 525 1980 ’ 4.500,- __.
BMW 316 1986 ’18.500,-
Giulietta 2,0 1982 ’ 6.000,-
Austin Maestro 1,6 MG 1984 ’ 8.750,-
8MW316 1986 ’19.500,-
Austin Metro 1,3 Surf 1986 ’ 8.250,-
Citroën AX 10 1987 ’lO.OOO,- -Datsun Cherry 1400 1981 ’ 4.600,-
Fiat Ritmo 60 1985 ’ 8.500,-
Fiat Panda 45 1986 ’ 8.500,-
Fiat Uno 55 S nieuw type 1984 ’ 8.750,-
Ford Escort 1,1 1983 ’ 7.750,-
Honda Civic 3-drs. 1.6 1 1988 ’27.000,- (

Hyundai Pony XP3 1,5 L 1988 ’ 14.655,- 'Hyundai Pony XP3 1,5 1987 ’13.500,- ]
Lada Samara 1,3 1986 ’ 7.900,-
Mercedes 230 E 63.000 km 1986 ’ 40.000,-
Opel Kadett 1,2 LS 1985 ’14.500,- i
Renault 9TL 1982 ’ 5.500,- |
Renault 11 Broadway 1985 ’ 9.750,-
Skoda 120 LS 1985 ’ 4.000,- >

■■■i bptu \\\\\\_____wi Hmi WÊÊtËÊÊttt^i i___]_^ y^i'
* Met Bovag-garantie " Zonder inruil hoge korting * Exclusief ,

afleveringskosten

I

Automobielbedrijf E.A.KOZOLE B.V.

Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan) Schaesberg - Telefoon 045-321088 ,
y i.. ______■ PB 'mmmmW/lr~~^m^^^T^ "^^^BL^^

"■ Jurgen
UPI Autocentrum
Nissan-dealer voor de
Oostelijke Mijnstreek
Steeds minimaal 50 geselecteerde occasions, 0.a.:

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

Langheckweg 32-40, Kerkrade
(industrieterrein Dentgenbach) 045-452570 f
Hoek Schelsberg - Hulsbergstraat, Heerlen./

Tel. 045-723500
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Vervuiling bij de bron aanpakken
Zwavelvrije diesel is de
enige schone oplossing

j Idanks alle voorgestelde en aln Werking zijnde oplossingen
"Jte voor de dieselmotor zijn aan-
gedragen, gaan ze de vervuiling
jjjet werkelijk afdoende tegen.
"Motorische aanpassingen door
fjiiddel van katalysatoren, naver-

j>randers, roetfilters en wat dies
.?eer zij pakken enkel de vervui-
j^g na de bron aan. De dieselzelf
Js namelijk de milieubelastende
randstof die bij verbrandingtyavel en stikstof uitstoot,

"andaar dat er veel verwacht
S^g worden van een project datrhell in 1992 zal opstarten in Ma-
*'sië. Daar zal een fabriek uitAardgas de brandstoffen diesel,

en kerosine genereren. In
is men bij het Shelllaboratorium zestien jaar gele-

?en al begonnen met de ontwik-
keling van dit procédé dat niet"''een een schone maar ook eenefficiëntere brandstof oplevert.
~e nieuwe diesel is vrij van zwa-J^l, stikstof en bevat geen aro-maten. Alleen met een zwavel-
de dieselbrandstof kan door

katalysator effectief de restan de schadelijke stoffen na de
Jfrbranding in de motor worden
SJgebroken.voor een hoger cetaangetal bij
jjtesel - bij benzine geeft het oc-
pangetal de klopvastheid aan -.°°pt de motor beter en is er min-er slijtage. De zwavelvrije die-

heeft ook een minimum-uit-
'oot aan deeltjesen het verbran-?'figsproces is veel stiller dan

J|?et de conventionele diesel. Dej|leuwe brandstof zou vooral heel|jeschikt zijn vpor de huidige ge-
snellopende dieselmoto-,en in de personenauto's. Het ge-

fuik van de brandstof bij de
'leuwe toepassing van direct in-
spoten dieselmotoren voldoet°°k uitstekend.

Vertraagd
e huidige stand van de tech-

v'^k maakt al een veel schoneree°randing van diesel mogelijk,
door de sterk uiteenlopen-e regelgeving in diverse landen

v °rdt een algemene invoering
i^traagd. Dat verplicht de fabri-
s^hten om een grote variëteit
vah oplossingen te bedenken

verschillende landen, ter-l*Jl ze zich beter en goedkoper
rfzig zouden kunnen houdennet één doel.

Overheden stellen steeds vaker
politieke eisen aan de autofabri-
kanten, eisen die eigenlijk tech-
nisch niet haalbaarzijn. Het vast-
stellen van grenswaarden is ac-
ceptabel, zo komt er in 1994 in de
VS een norm voor dieselbrand-
stof die niet meer dan 0,25 g/kWh 'aan uitstoot mag hebben. In Cali-
fornië is die eis nu al van kracht.
Motorfabrikanten houden gelij-
ke tred met de hierboven ge-
schetste ontwikkelingen en ont-
werpen krachtbronnen die opti-
maal gebruik maken van de
nieuwe dieselbrandstof. Verder
gaan zij door de verbetering van
de oliekeerringen, de zuigers, de
verbrandingskamers, de in- en
uitlaatkanalen, de olielekkage te-
gen. Ook het vinden van een
evenwicht tussen hoge en lage
uitlaatgastemperaturen om de
uitstoot van koolmonoxyde

drastisch te beperken, is bij de
motorfabrikanten aan de orde.
Probleem blijft wel dat niemand
van de fabrikanten die de oplos-
singen al produktierijp heeft, het
voortouw wil nemen. Uit concur-
rentie-oogpunt wil men niet als
enige met duurdere motoren ko-
men. Er wordt gewacht op de
eisen en daaraan wil men vol-
doen. Zonodig iets meer als dat
er bij de ontwikkeling zonder ex-
tra kosten toch uitrolt. De kreet:
'Voldoet aan de strengste eisen'
is dan ook meer een holle frase
dan dat het werkelijk iets ver-
nieuwends toevoegt. Het is te ho-
pen dat autofabrikanten op het
milieugebied net zo vooruitstre-
vend voor de dag willen komen
als op het terrein van bijvoor-
beeld maximumsnelheden, mo-
torvermogens en constructies
die de veiligheid verhogen.

Opel Vectramet
lift voor rolstoel

OPEL heeft een speciale
afdeling waar auto's be-
stemd voor gehandicap-
ten worden aangepast. Af
fabriek kunnen een aan-
tal modellen worden
voorzien van extra's, zo-
als automaat of elektri-
sche bediening, maar ook
het wijzigen van de pe-
daalstanden en schake-
laars behoort tot de mo-
gelijkheden. Bij de Vee-
tra kan een schuifdeur
gemonteerd worden met
lift voor de rolstoel, bij de
Kadett is een zwenkstoel
en een daklift voor de rol-
stoel mogelijk, het gasge-
ven en remmen gaat via
een stuurknuppel.

# Opel Veetra, (op ver-
zoek) affabriek uitgerust
met schuifdeur en rol-
stoellift

Duurtest geeft gunstig beeld van kleine Honda
Na ruim 15.000 kilometer
geen problemen met Civic

rode Honda Civic heeft er inmiddels ruim
kilometer opzitten. Tijd om de tussenbalans?ven op te maken. Zonder een enkel probleem

eeft het produkt uit het verre Nipponzich staande
behouden.- De motor snort immer als een zonnetje

ook onder de meest barre - tot dusver overigens
natte- weersomstandigheden slaat de

">otor direct aan bij een koude statf. Inmiddels is
10.000kilometerbeurt uitgevoerd, waarvoor de

garagist het bedrag van 120 gulden wenste te bere-nnen.zijn, met voorbijzien van dekosten voor brand-?tof, belasting en verzekering, dan ook de enige
Jasten die gemaakt zijn.
yt minder te spreken zijn we over het functione-en van de automatische versnellingsbak. Niet dateze Hondamatic het werk niet goed zou doen. OnsProbleem is dat de automaat in de drivestand een

teweeg brengt. Dat houdt in dat er
nel geacceleerd moet worden. Daarbij houdt de«üto eerst iets in en reageert dan pas met een schokp de gegeven opdracht. Het lijkt er een beetje op

alsof de Civic eerst nadenkt van: „zou ik dat nou
wel doen'" en vervolgens zegt: „vooruit dan maar".
De lagere trap van de automaat inschakelen voor-
komt dat euvel, maar een iets soepeler aangrijpen
ook in de drivestand zou prettiger zijn.
De 5000 kilometers die geredenzijn sinds de 10.000
tussenstand' gaven een iets minder gunstig beeld
te zien van de brandstofconsumptie, maar dat is
slechts een fractie. In plaats van de eerder geno-
teerde 1:14,5 kwamen we nu met een liter loodvrije
brandstof 13.8 kilometer ver. Ter vergoelijking
dient gezegd te worden dat er zeer veel stads- en
korte ritjes mee zijn gemaakt.
De 5000 kilometers werden in vijf maanden afge-
legd. Dat vergde een verzekeringspremie van 474
gulden. De motorrijtuigenbelasting bedroeg
235,50. Aan brandstof werd uitgegeven voor 363 li-
ter een bedrag van 598 gulden. Dat brengt het to-
taalbedrag per maand op 261 gulden.
We gaan door naar 20.000kilometer en brengen dan
een eindverslag waarbij we ook de kosten per
maand over die 20.000 kilometer zullen geven.

Pluspunt
Een eerste blik op het geheel ge-
wijzigde dashboard verdient wel
een pluspunt; na een wat langere
periode wordt dat zelfs een dikke
voldoende. Het ziet er zonder-
meer een stuk aantrekkelijker
uit dan in andere vergelijkbare
auto's. Goede draaiknoppen
voor ventilatie en verwarming, in
onze 75 SX gekoppeld aan een
soort automaat. Die haperde ove-
rigens en ook de centrale lucht-
monden kenden maar één blaas-
richting, omlaag. Een stevig min-
punt verdient de hendel voor de
richtingaanwijzer. Die is te kort
en zit verstopt achter het stuur,
terwijl er voor het licht wel een
grotere hendel achter zit. Advies:
even af fabriek van plaats en
lengte laten wisselen.

Rustig aan
Met de 1.5 liter motor is redelijk
tot vlot op te schieten en als je
niet te gek doet verbruk je onge-
veer 1:13. Verwacht geen al te
flitsende acties. Die kun je ook
maar beter achterwege laten,
want het niet herziene onderstel
kan al te fors bochtenwerk of on-
effenheden maar net aan.
De 5-bak in de Uno is vanaf het
begin niet echt een vlot schake-
lend geval geweest, het is nu iets-
je verbeterd. Toch haalt het het
niet bij menig concurrerend mo-
del, zeker als dat een Japanner is.
Jekunt wel lang in dezelfde hoge
versnelling doorrijden zonder te-
rug te hoeven schakelen vanwe-
ge een dalend toerental. Over het
gehele gebied is deze op een na
kleinste Fiat, die in deze iets lu-
xere uitvoering ongeveer 25 mil-
le kost, geen stilte-wonder. Ru-
moerig is eigenlijk de kwalifica-
tie die hem ten deel valt. Opmer-
kelijk, omdat er nogal wat is ge-
sleuteld om op dit onderdeel be-
«ter voor de dag te komen.

leuk
De Uno is overigens wel een
smakelijk en leuk autootje om te
zien. Een frisse blauw-groene lak
en een pittig dessin voor de inte-
rieur-stof die zelfs alle vier de
deuren geheel bekleedt. In de
stoelen zit je redelijk, iets meer
zitlengte is nog welkom. Het
bankje achterin is aangenaam en
biedt voldoende zithoogte, voor
groot vervoer is de leuning
heerklapbaar. De nieuwe Tipo-
achtige klep heeft standaard op

alle modellen een wis-wasser en
die kan bij een beetje miezerig
weer direct aan. Opspattend
vocht en vuil doet deruit vrijwel
gelijk dichtslaan, een interval-
stand op dit accessoire ontbreekt
helaas.

Verdere extra's in deze uitvoe-
ring zijn het getinte glas, een van

binnen te openen achterklep, de
centrale deurvergrendeling en
de elektrisch te stellen voorste
zijruiten. Met het totale pakket
dat wordt aangeboden, inclusief
de twee extra deuren en de 1.5 ltr
75 pk motor kom jeruim 6 mille
boven de basisprijs van de Uno
45 uit. Die meerprijs is het maar
ten dele waard.

" De nieuwe Fiat Uno

Ondanks aanpassingen geen 'stiltewonder'

Gewijzigde Fiat Uno
onvoldoende verbeterd
Het lijkt erop alsofFiat — momenteel de grootste autopro-
ducent in Europa — zich er met de modernisering van de
Uno met een Jantje van Leiden van heeft afgemaakt. Want
als je, nadat je 4 miljoen exemplaren van de Uno hebt ver-
kocht, niet in staat bent om een duidelijk sterk verbeterd
model op de weg te brengen, dan mag gesproken worden
van een duidelijk gemiste kans.

Een greep uit het modernste en
goedgevulde magazijn van de
Tipo is namelijk niet voldoende
gebleken om de Uno op te kale-
fateren. Zeker, deauto verdiende
zoals hij zeven jaar geleden werd
gepresenteerd de titel 'Auto van
het Jaar. En ook de Tipo kon die
eer dit jaarniet worden ontzegd,
maar er is meer nodig om lief-
hebbers van het bestaande con-
cept te blijven boeien. En zeker
om de vreemd-merk-rijders en-
thousiast te krijgen.

Kortom, we zijn niet bijster te-
vreden over de nieuwe Uno. Er
wordt dan wel op televisie en in
kranten paginagroot reclame ge-
maakt, in de praktijk valt er wel
het een en ander op af te dingen.
Maar laten we de testauto eens
nader bekijken. Hij ligt goed in
de hand; alleen de kracht die
moet worden gebruikt om hem
kort en langzaam te laten koer-
sen valt bar tegen. Op wooner-
ven, parkeerplaatsen en in
straatjes en steegjes moetje veel

werk verzetten om nauwkeurig
uit te komen. Het gaat gewoon
niet soepel. Voor het overige ligt
de Uno goed op de weg en heeft
weinig last van zijwind.

auto

Nu 5.371.000
auto's in

Nederland
DEN HAAG-Het aan-
tal personenauto's in
Nederland is vorig jaar
gegroeid van 4.921.000
tot 5.371.000. Dat staat
in het Jaarbericht Ver-
voerend Nederland
van het ministerie van
verkeer en waterstaat.
Uit dit overzicht blijkt
verder dat het aantal
reizigerskilometers
per trein in 1989 steeg
met 5 procent ten aan-
zien van 1988. Het aan-
tal personenkilome-
ters per bus daalde
echter met 1 procent.
E>e aan- en afvoer in de
Nederlandse havens
groeide in 1989 met 6
procent. Schiphol
kreeg 3,5 miljoen pas-
sagiers meer. Het
grensoverschrijdend
Wegvervoer groeide
met ruim 10 procent,
aldus het jaarbericht.

Omslagpunt
diesel en
lpg hoger

Met de recente prijsverho-
gingen van lpg en diesel
wordt het relatief minder
snel voordelig om uit de
benzine-auto over te stap-
pen. De verhoogde dieselac-
cijns en de lpg-toeslag bij de
motorrijtuigenbelasting
zorgt voor een forse ver-
schuiving van het omslag-
punt waarbij het voordeli-
ger wordt om op deze
brandstoffen te rijden. Bij
lpg gaat dat punt naar
19.000 kilometer per jaar en
voor diesel ligt het op 23.000
km/jaar.
Uitgaande van een gemid-
delde van 30.000 km/jaar
volgen hieronder de jaar-
lijks te betalen motorrijtui-
genbelasting en accijns die
voor en na de fiscale verho-
ging gelden voor de diverse
gewichtsklassen.

Tot 900 kilo was f 1463.- wordt f
1608,-;
Tot 1050 kilo - 1852,- - 2023,-;
Tot 1100 kilo - 1960,- - 2123,-;
Tot 1300 kilo - 2220,- - 2412,-.
De bedragen van de belasting en
accijns zijn inclusief de opcen-
ten.

uitlaatje
'Lengtegids' heet de uitga-
ve van deKlub Lange Men-
sen en de Stichting Languit.
Ditmaal komt er een inter-
nationale uitgave in drie ta-
len met daarin adressen uit
Nederland, België, Duits-'
land, Oostenrijk, Zwitser-
land, Denemarken, Zwe-
den, Noorwegen en Enge-
land. De Lengtegids bevat
allerlei informatie over o.m.
kleding, meubilair, auto's
en bijbehorende accessoi-
res die speciaal voor dames
boven de 182 cm en heren
boven de 193 cm. geschikt
zijn. De samenstellers zijn
nog op zoek naar fabrikan-
ten die in deze sector aktief
zijn en opgenomen willen
worden in de gids. Informa-
tie verstrekt R. Bruintjes
tel. 02152-58715 ofW. Hutte-
ma tel. 010-4205905.

TOYOTA gaat in '92 de export
vanuit de VS naar Japan verdub-
belen tot 40.000 auto's. Verder zal
deze grootste Japanse autofabri-
kant vanuit de vestiging in Ken-
tucky meer dan 10.000 auto's
naar Taiwan verschepen. Ook
wil men vanaf '92 ongeveer
100.000 motoren, eenderde van
de jaarproduktie in de VS, naar
Japan gaan exporteren. Een en
ander is het gevolg van een mi-
nisterieel besluit om door de be-
perking van binnenlandse pro-
duktie het overschot van de beta-
lingsbalans van f 100 miljard te-
rug te dringen.

BMW 518iis het goedkope ant-
woord van de importeur na het
ingaan van de 'Oort-maatrege-
len'. Zakelijk rijden is aantrekke-
lijk maar de BMW 5-serie begon
te hoog geprijsd met de 520ivan
ruim 65 mille. De prijs van de
518iligt op f56.900- en de 1.8 ltr
M4O-motor met een top van 190
km/u haalt een gemiddeld brand-
stofverbuik van 1:11,4. Stan-

daard heeft de auto o.m. warmte-
werend glas, een centrale deur-
sluiting met een diefstalalarm.

een stuurbekrachtiging en een
hoogteverstelling op de voor-
stoelen.

MASERATI brengt deze zomer een nieuw model onder de naam Shamal op de markt. Op basis van de
Spyder is een dure tweezitter gebouwdmet een aangapasteV8motorvan 3.2 ltr/325 pk die een top van 260
km/u kan bereiken. De compacte sportauto van ongeveer 140 mille beschikt over een Getrag zeversnel-
lingsbak en een differentieel met gelimiteerde slip. Een boordcomputer registreert in 'stereo' de twee rij-
en van de vier cilinders die elk beschikken over twee bovenliggende nokkenassen en 16 kleppen.

" De BMW 518i, exclusiefvoor de Nederlandse markt. Dezi
auto is bijna 9 mille goedkoper dan de 520i.

" 'Shamal' is de naam van de nieuwe Maserati
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~j L imburgs Dagbladgpiccolo'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 mei een woord in
hoofdletters Minimum-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 mogeh|ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60.
"Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers 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 t m vrijdag
8.30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of on|uist plaatsen van
advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron Ceöuco Summo Scannen

Vermist/Gevonden
Robin van 2 is ontroostbaar!
Wie heeft haar br. TEDDY-
BEER gev? C-Hrl. za. 30-
-12 ca. 16.30u. 045-420143.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel aangeboden

HULP in de huishouding
biedt zich aan, voor een
morgen per week. Br.o.nr.
B-3182 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
Bloemenmagazijn Corn Koster vraagt:
Bindster/Verkoopster

tussen 18 en 23 jaar. I.b.v. diploma vakschool.
Schriftelijke reacties Bloemenmagazijn Corn Koster B.V.

Akerstr. 40-42. 6411 HB Heerlen.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Magazijn mcdewerker m/v
voor werkzaamheden bij een levensmiddelengroothandel

in Hoensbroek.
Deze baan biedt goede toekomstperspectieven.

Voor informatie:
045 - 718366, Wilma Smaling of Jaap' Roelofsen.

Heerlen. Op de Nobel 1 Akerstraat.
Voor Heelerbaan vragen wij aktieve

Bezorgers M/V
Melden Limburgs Dagblad, Landgraaf.

Tel. 045-311782 of 045-311719

Stichting Prisma
een kleinschalige residentiële jeugdhulpverlenings-

instelling, vraagt een part-time (20 uur):

Groepsleider(ster)
leeftijd vanaf 25 jaar.

Opleiding: mbo.hbo inrichtingswerk (of aanverwante
opleidingen). Salaris conform CAO jeugdhulpverlening.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van c.v., binnen een
week richten aan: Het bestuur van stichting Prisma,
Postbus 5088, 6401 GB Heerlen o.v.v. sollicitatie.

Tel, info: 045-228545.

Dagblad "De Telegraaf"
vraagt aktieve

bezorg(st)ers
voor Klimmen

Voor meer informatie kunt n hellen naar- nd<ï-4finfifi3

Ter uitbreidingvan ons team
vragen wij een full-time
zelfstandig werkende

kok
en een restaurant

kelner
Rest. Chez Rachel,

Vrijthof 12, Maastricht
Tel. 043-213059.

Job Advice
zoekt voor een produktie-

bedrijf
Chef-T.D.

MTS.HTS WTB. Tel. 045-
-440700. Postbus 498, 6460

AL Kerkrade.
Talent voor management?
Bent u 18-26 jaar? Heeft u
rijbewijs B, Havo Mavo LTS-
C diploma? Geselecteerde
candidaten maken kans op:
studietoelage ’ 4.800,-, mi-
nimaal vier jaar vast werk,
plusm. ’ 3.000,- netto per
maand, V.W. Golf ook voor
privé, uitstekende door-
groeimogelijkheden als zelf-
standig RIJINSTRUCTEUR;
rijschoolmanager (m.v). Pak
deze uniek kans op een
snelle carrière? Schrijf een
uitvoerige sollicitatiebrief t.a.
v. KRM mevr. E. Saris,
Postbus 35, 5688 ZG
Oirschot.
Privéhuis Michelle zoekt met
spoed leuk MEISJE. 045-
-228481.
Dag-friture vraagt PART-
TIME kracht lft. 24 tot 37 jr.
Markt 31. Kerkrade na 19 u.
Wouters Sanders, Delica-
tessen & Wijnen B.V. vraagt
met spoed 'n gemotiveerde
all-round oproep-part-time
MEDEWERKSTER met er-
varing in en kennis van kaas
en vleeswaren. Eventuele
opleiding in de branche
strekt tot aanbeveling. Tel.
045-714116.

TAXICHAUFFEURS voor
dag en nachtdienst én
groepsvervoer. Loo-Tax.
Tel. 045-411159.
RIJINSTRUCTEUR TRICE
gevraagd, met enige erva-
ring. Tel. 045-443638.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
têrweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Orga duits model/bureau
vraagt voor erotische opna-
me, foto film leuke vrouwelij-
ke MODELLEN v.a. 18 jr.,
ook moderne huisvrouwen.
Zeer hoog loon, soll. met re-
cente foto worden zeer discr
behandeld. Soll. sturen naar
Postbus 255, 6400 AG,
Heerlen.
Dancing De Smid Reymer-
stok vraagt MEDEWER-
KERS m/v. Inl. 04457-1321.
Lasbedrijf Bert Bloemberg
zoekt voor langdurige pro-
jecten LASSERS A en E;
Pijpfitters; Bankwerkers en
Electro-monteurs. Tel. 045-
-271791.
GITARIST met zang zoekt
aansluiting bij trio met veel
werk of Organist met zang
voor duo. Tel. 045-727695.
WERKSTER gevraagd voor
vrijd. voor plusm. 7 uur per
week in Simpelveld. Tel.
045-241171.
VERKOOPSTER gevraagd
voor onze van Melick slage-
rij Het Loon in Heerlen.
Leeft. 17-19 jaar. voor plm.
32 uur per week. Liefst met
enige verkoopervaring. Bent
U geïnteresseerd kom dan
even langs of bel voor een
afspraak Slagerij van Melick
Apollolaan 29-30, Heerlen,
winkelcentrum Het Loon.
Tel. 045-718739.

Suppers Verspreidingen
vraagt enkele ser.
BEZORGERS voor Roer-
mond, Roggel, Echt. Bleyer-
heide en Voerendaal. Inl.
dag. na 15.00 uur, tel.
04405-3702.
Voor het seizoen 1990 vra-
gen wij TERRASKELNER.
Rest. Chez Rachel, Vrijthof,
Maastricht. Tel. 043-213059
Gevr. WINKELBEDIENDE
(autom.) Aanmelden 18.00-
-20.00 u. Einderstr. 42 Hrl.
Gevraagd met spoed erva-
ren colonnes TIMMERLIE-
DEN en metselaars voor
werk in Duitsland.' Tel. 045-
-230045 of 04405-1236.
Gevr. nette SERVEER-
STER of leerling serveerster
leeft. ca. 18-22 jr. Tel. afspr.
tussen 17-18 uur 045-
-271982 (werkt, winkeluren).
Dringend MEISJES gezocht
voor privéhuis met garantie
Tel. 045-462805.
Nette jonge HULP gezocht
voor 2 keer in de week. Le-
vensmiddelenbranche. Ge-
leen. Tel. 04490-43352.
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Gobo Hout-
handel, Dorpstr. 27 Jabeek.
Inl. na 19.00 uur. Tel.
04492-1550.
HULP in de huishouding ge-
vraagd van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 12.00u.
045-271718 b.g.g. 272091.
Ervaren FRITUREHULP ge-
zocht voor Friture Angelo in
Vaals en Kerkrade. Tel.
04454-2203. (Geen
zwartwerk).
Gezocht FRITUREHULP
m/v met of zonder ervaring.
Tel. 045-441857.
Gevr. huishuidelijke HULP
10 u. per week zelfst. kun-
nen werken. 045-322964.
Met SPOED gevr. erv. co-
lonnes betontimmerldn. en
metselaars voor ace. hoog
loon voor werk in Duitsland-
Aken 080-541217

Gevraagd MEISJE 17-19 jr.
voor productie, huishoude-
lijkwerk en strijken, plm. 4
dagen per week. Melden
dinsdag a.s. van 09.00 tot
11.00 uur Overbroekerstr.
82-84 Hoensbroek.
Taxibedrijf Rotax vraagt
TAXICHAUFFEURS voor
de week- en weekend-
diensten. Salaris volgens
CAO. Persoonlijk aanm.
Hoofdstr. 255, Hoensbroek.
Voor onze slagerij in de Net-
torama te Sittard, Rijksweg
Nrd. 33, zoeken wij met
spoed een VERKOOPME-
DEWERKER(m/v) voor de
gehele week. Sollicitaties bij
dhr. A. Timmermans. Tel.
04490-15667.
Gevr. COLPORTEUR
Duitsland. Tel. 09-49.241.
500418.
Gevr. goede hulp i.d. HUIS-
HOUDING in flat Maastricht,
tel. 043-636792.
Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van
adressen, vragen wij EN-
THOUSIASTE, vriendelijke
telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen, groten-
deels thuis plaatsvinden.
Ervaring gewenst. Bel. 045-
-714687 tijdens kantooruren.

OG te huur
Te h. p. 15jan. wn.un. 1 a 2
pers. nab. centr. Geleen. G.
beg. gr. Islpk., wnk. keuk.,
badk. toil. bpl. tuin, goed
gem. en stoff., all-inn inkl.
energ. va ’ 760,- pm (Geen
huursubs.). 04490-47218.
Compl. inger. 2-pers. BO-
YENWONING te huur
’BOO,- p.mnd all-in, een
juweeltje. Inl. Bern. buro Sil-
vertant, 045-311286, 9.00 -
17.00 u. Het adres voor al
Uw verzekeringen.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.
Te huur eengezinswon. na-
bij HEERLEN centrum. Voor
ml. 045-710772.

Onroerend goed te koop aangeboden

Open huis zaterdag 6 januari van
14.00 tot 16.00 uur.

* Heerlen, Corisberg: Comfortabele woning op een bijzon-
dere plek. Voor bewoning gereed. Woonk. ca. 32 m2, mcl.

open keuken, 3 slaapk., badk., hobbyzolder (bereikbaar via
schuiftrap). Prijs ’ 136.393,- v.o.n. (excl. max. ’ 41.000,-
-rijksbijdrage). Netto maandlast ’ 574,-. Adres: Heerlen,

Roggehof 37.
* Übach over Worms, Namiddagsche Driessen: Halfvrij-

staand landhuis. Voor bewoning gereed. U-vorm. living ca.
42 m2, mcl. open keuken. Inpand. berging, garage,

3 royale slaapk., luxe badk., zolder (bereikbaar via schuif-
trap). Prijs ’ 179.500,- v.o.n.

Adres: Übach over Worms, Tichel 41.
Open huis zondag 7 januari van

14.00 tot 16.00 uur.
* Heerlen, Giesen Bautsch: Vrijstaand herenhuis. L-vormi-
ge woonk. ca. 48 m2mcl. open keuken, Inpand. bereikbare

garage 4 slaapk. luxe badk. Prijs ’ 212.210,- v.o.n. Per-
ceelsopp. 215 m2.

Adres: Heerlen, Riekhof kavel RlO, volg de borden vanaf
de Egstraat.

' Sittard, Haagsittard Park: Direct te betrekken halfvrij-
staande bungalow met mogelijkh. voor gar. of carport.

Woonk. 35 m2mcl. keuken, 3 slaapk., badk., inpand. ber-
ging. Prijs ’ 155.531,- v.o.n. (excl. een nog door de koper
te ontvangen belastingvrije rijksbijdrage ad. ’ 5.000,-).

Adres: Sittard, Edisonstraat 4.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045-712255
HEERLEN, Kievitstr. 8,
eengezinswoning met moo-
ie eiken keuken, badk. met
ligbad, 4 slpkmrs., kunststof
kozijnen met dubbel glas.
’98.000,- k.k. Bij 100 % fi-
nanc. netto mndlast ca.
’590,-. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
HEERLEN , Leienhoesstr.
50, mooie grote hoekw. met
garage en tuin, dichte luxe
keuken, 3 slpkmrs., badkmr.
met 2e toilet, ’125.000,-
-k.k. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Eikske 6,
halfvrijst. woonh. met gara-
ge en grote tuin, l-vormige
w.kmr., eiken keuken met
complete app., 3 slpkmr.
’135.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN, Hofstr. 49, ge-
schakelde eengezinswoning
met grote w.kmr., open keu-
ken, tuin achterom bereik-
baar, 3 slpkmrs.,

’ 103.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
BRUNSSUM, Gouden Re-
genstr. 24, zeer goed onder-
houden tussenw., eiken
keuken met app., 2 slpkmrs.
luxe badk. met ligbad, dou-
che en 2e toilet, achterom
bereikbaar met mogelijkheid
voor garage.
LANDGRAAF, Troereberg
81, in jonge woonbuurt ge-
legen eengezinswoning met
3 slpkmrs., woning is ca. 5
jaar oud. Prijs thans na af-
trek van volledige premie
’95.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
KERKRADE-centrum,
Kloosterraderstr. 90, goed
onderhouden oudere wo-
ning met prachtige grote tuin
en 5 slpkmrs., prijs
’119.000,- k.k. Wyman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HOENSBROEK, Weusten-
raedtstr. 61, hoekwoning
met garage en mooie tuin,
grote woonk., prachtige
keuken, aanbouw serre, 3
slpkmrs., huis is deels voor-
zien van dubbel glas, pand
is in prima staat van onder-
houd. ’ 147.500,-k.k.
Wyman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671
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.

Bedrijfsruimte
Met spoed TE HUUR ge-
vraagd betegelde bedrijfs-
ruimte c.g. loods ca. 50 tot
100 m2. Inl. 045-228904 na
18.00 uur
50 m2KANTOORRUIMTE
te huur nabij centrum Heer-
len. Tel. 045-724628.

Kamers
VALKENBURG, Kamers te
huur eig. opg. 3 min. naar
station voor 't hele jaar. Tel.
04406-14111 of 15323 na
12.00 uur.
Ruime KAMER te h. voor
werk. of stud. net pers. te
Hoensbroek-C. Tel. tussen
18.30-19.30u. 04490-10012
Te h. kamer mcl. in C.-
HEERLEN ’ 400,- p.m.
045-741270 na 18.00 uur.
Te huur mooie gestoff. ka-
mers nabij centr. HOENS-
BROEKTeI. 045-218226.
Docent vraagt m. SPOED
zit/slaapk. m. kookgel. in
Heerlen en omstr. Tel. 085-
-818240.
SITTARD te h. kamers v.a.
’3OO,- te bevr. Heistr. 48
Sittard. 04490-23235.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch,
opgeven. Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijksken's-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. rollen DAKLEER v.a.
’25,- per rol; damesfiets
z.g.a.n. Tel. 04490-27465.
Kunsttoframen, deuren. Bel
8.8.L., ook renovatieprofiel
met komokeur. Ook doen wij
Uw verbouwing of nieuw-
bouw. Bel Fa. BBL. 045-
-231404 Hoensbroek.
Te koop 4 stalen STUTTEN
en stalen balk I.N.P. 180
lengte 3.10 mtr. 045-422491

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566461658.

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

Hobby/D.h.2.
fê k~ HOUTBEWERK.-
MACHINE 220 Volt; cirkel-
zaag; fraisebank; vlak var
diktebank met langgatboot.
Grauwertstr. 16 Sittard.

Landbouw en Veeteelt
Gebr. TRACTOREN: Deutz
D4006, Deutz Intrac 2003A;
Belarus 80 pk; IHC 745 XL
m. fronthef; IHC 42 pk; John
Deere 1120, 1130, 1640
SG2, 2020; Leyland m.
voorlader; M.F. 285; Renault
75 pk; Ursus 335, 360; Zetor
6911, Zetor 7211 (als nieuw)
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.

ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Te k. PAARDENTRAILER
en Mercedesbus 407 Diesel
voor 2 ponys. De Koumen
124 Hoensbroek.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto's

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 tm '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 Kadett 1200 '82; Opel Corsa

TR '84; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;
R 5 TL '81; Skoda 120 LS '86, '85; VW Golf diesel '87;

Seat Ibiza 1.2L '85; Volvo 345 DLS '82; Visa 1.1 '85; Lada
1500 S station '83; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '85;

Ford Fiesta 1.1 '85; Volvo 244 GLE autom. m. schuifd. '80.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
yan max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

■ OBOVAG GARANTIE
nr/GebruikteWagens
UUPlus Systeem

Ingeruild op nieuwe Fiats
speciale prijzen

Fiat 127 sport 1982 ’ 4.900,-
Fiat 127 1050 1986 ’ 7.950,-
Pandavanaf 1982 ’ 3.950,-
Fiat Uno vanaf 1985 ’ 7.950,-
Fiat Ritmo 60 CL 5-drs 5 versn 1986 ’ 8.900,-
Citroën AX I.OE 1988 ’ 12.900,-
CitroënßXl.4RE 1983 ’ 7.900,-
Ford Fiesta 1.1 super 1983 ’ 7.950,-
Opel Ascona 1.3N1982 ’ 4.950,-
V01v0340 DL 1986 ’ 13.900,-

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50 045-724140

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk:
Opel Senator 3.0i43.000

km. '88; BMW 524 TD
autom. '86; Daihatsu Chara-
de Van diesel '88; Daihatsu

charade Van diesel '87;
Ford Escort XR3i m. ABS
'86; Ford Orion 1.6 diesel

Bravo '88; Ford Escort 1.4
CL Bravo 25.000 km. '87;
Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
open dak 87; Ford Sierra
1.6 laser 5-drs. '86; Ford
Sierra 2.0 sport '85; Ford
Sierra 2.0 GL 5-drs. '84;

Ford Fiesta KR '84; Mitsubi-
shi Galant GLX '87; Opel

Kadett GSI verl. sportvlgn.
wit 56.000 km. '86; Opel

Manta 1.8 SGT i.nw.st. '84;
Opel Senator 2.5 E m.

boordcomp. 5-versn. enz.;
Opel rekord 2.2im. div. ace.
'86; Opel Ascona D 4-drs.
'83; Opel Kadett 1.3 sport
'83; Opel Rekord 2.0 sta-
tioncar'Bl; BMW 318 '83;
BMW 525 m. LPG '81; Su-
baru 1.3 DL 3-drs. '84; Fiat
Ritmo 60 luxe 5-drs. nw.st.
'83; Fiat Ritmo 85 super s-
drs. '82; Nissan Sunny 1.3

DX '84; Mazda 626 LX
hatchb. '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '83; Peugeot

305 GT m. schuifd. stuurb.
'84; Skoda 130L 5-versn.

39.000 km. 1e eig. '86 ; Sko-
da 120 LS'B5; VW Golf 1.8

inj. '87; VW Golf GTI 1.8
'82;

Cabriolets
Talbot Samba 1.5 '83;

Inruilers
Mitsubishi Colt GL '79; Inno-
centi 90 L '79; Mini special
'80; Renault 18 GTL '80;

Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Honda Prelude '80;

Mazda 323 sport '80; Opel
Ascona SR '78.

Bedrijfswagens
Renault 11 TD Van diesel

'84; Renault 4F6 bestel '81.
Erkend Bovag bedrijf. Eigen
werkplaats. Financ. zonder
aanbet. mog. Alle keur. toe-

gest. Inr. mog. Keuze uit
12-3 mnd. gar. VVN-keur.

station. Gar. boven

’ 10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.

045-424268-424231.

Knutselkoopjes
Volvo 240 DL '79 ’ 1.500,-
Skoda 120 LS '84 ’ 2.900,-
Volvo 343 GLS 81 ’ 2.900,-

Honda Civic '79 ’ 900,-
Fiat Creusen Heerlen

Spoorsingel 50
045-724140

In- en verkoop ALLE mer-
ken auto's. Ook schade!
045-416239.
Fiat RITMO 70 bwj. '83, APK
5-'9O, i.z.g.st., vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-418198.
Te koop Toyota CELICA '81
’3.750,-; Toyota Starlet '82
’3.600,-; Honda Prelude t.
'82 ’ 5.200,-; Mini Metro '84
’4.750,-; Suzuki Busje '86
’3.950,-; Datsun 160 V '79
’950,-. Alle auto's APK-
gek. 4-pers. caravan
’1.250,-. Heerenweg 248,
Heerlen-Heksenberg.
Honda Jazz 1.2 Special 3-
drs. bwj.'B4, kl. rood, orig.
60.000 km. in NIEUW-
STAAT, APK 11-'90, elke
keuring toegest. Vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.

Met spoed gevr. div. busjes
Datsun Urvan; Toyota's;
Peugeot's 504, 505; Toyota
Corolla, Carina; Mercedes
200, 220, 230; BMW 7-
serie; Datsun 120, 140, V,
Sunny, Bluebird. Alle auto's
graag 4-drs. Tel. 045-
-325955/425858.
FIESTA 11 L Bravo '82,
sportw. ’ 4.250,-, als nw.
Hamerstr. 39, Hrl.
Te koop AUDI 100 SE, bwj.
'81, APK tot 8-'9O, i.z.g.st.,
gebr. geen olie! ’ 2.750,-.
04490-18717 na 14.00 u.
AUDI 80 CC 1.6, turbo die-
sel, 5 versn., bwj. okt. '84,
pr. ’ 11.400,-, weg. vertrek.
Tel. 04492-5376.
Te k. BMW 323 i, bwj. '80,
met uitbouw, en ace, prijs

’ 7.500,-. Tel. 045-463289.
Tek. BMW3IBi bwj.'Bs me-
tal. groen. Div. access.
’19.500,-. 04490-19766.
Te k. BMW 325 I bwj.'B6 kl.
zwartmetal. schuifkanteldak,
sportvelgen, alarm instali.,
km.st. 109.000 Vr.pr.

’ 29.250,-. Tel. 04490-
-19092 na 19.00 u. 04492-
-2183.
BMW 316 1.8 motor, bwj.
'84, wit, perf. st. Vr.pr.
’12.500,-. Tel. 045-222451
Te koop BMW 316 bwj. '78
’950,-. Tel. 045-258086.
Te k. ACADYANE bwj. 10-
-'B3, grijs kenteken, pr.n.o.t.k
Tel. 045-317484.
Te k. CITROËN BK 16 R.S.,
'83, Citroën CX 2500 diesel,
break, apr. '87, grijs kente-
ken, org. 78.000 km. Citroën
CX 2000 mei '83, Schaes-
bergerweg 22, Heerlen.
Zeer mooie Citroën VISA
RX4 t. '82, zien is kopen,
56.000 km, APK '91,
’2.450,-. Tel. 045-412593.
Citroën GS PALAS C-matic,

iLPG, trekh., bwj. '77, i.z.g.st.
’750,-. Tel. 045-422491.
Datsun CHERRY te k. 1979
prima in orde. APK gekeurd

’ 1.300,-, 04406-12875.
Te k. Datsun BLUEBIRD
1800 Sedan, bwj.'Bl, APK
mei '90, radio, extra's. 045-
-419749
INKOOP goedeauto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
MAZDA 323 '82 ’4.800,-;
Honda Civic automaat '80
’2.900,-; Opel Ascona '81
’3.500,-; Mitsubishi Galant
1600 '81 ’3.800,-; Mitsubi-
shi Colt '79 ’2.200,-; Re-
nault Fuego GTS '81
’4.950,-; VW Golf D '79
’3.900,-; Honda Civic '79
’1.500,-; BMW 320 '78

’ 1.500,-;Ford Escort bestel
'81 ’2.300,-; Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade"of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te koop FIAT 127 type
1050, einde '84, 5-gang, nw.
model, 55.000 km, auto is
als nw. 04490-36860.
Fiat UNO 70 S, '85, wit, s-
drs., 5-versn., in pr.st.,

’ 9.250,-. Tel. 045-214558.
Tek. Fiat UNO 45, kl. blauw,
bwj. 1987, radio/cass. I.z.g.
St. ’8.500,-. Tel. 04490-
-40382.
Ford TAUNUS '77, bijzonder
gaaf ’ 1.550,-. 045-716923.
Te k. Ford SIËRRA Combi in
uitst. st., red. prijs. Tel. 045-
-250221 tussen 17 en 18 uur.

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,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Manta 2.0
GTE t. 78 ’3.500,-; Opel
Kadett 13 S t. '81 ’4.900,-;
Toyota Celica t. 79 uitgeb.
’2.900,-; Opel Manta 2 L
GTE, HB, t. '80, in nw.st.,

’ 6.500,-; Ford Taunus 2 Ltr
L '82, schuifd., sportv.,
’4.900,-; Opel Manta 2 L
SR. HB, t. '80, ’ 3.500,-; O-
pel Kadett 12 S 5-drs. t'Bl

’ 5.500,-; Mitsubishi Colt
GLX t.'B2, 5-drs. ’4.500,-;
Opel Kadett bwj. '81,

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

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83

’ 2.900,-; Mazda 323 t. '82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900.-;
Opel Rekord 2 ltr. 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,-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Opel Ascona '79,

’ 2.700,-; 2x Ford Taunus
'79, '80 v.a. ’ 1.700,-; Maz-
da 626 t.'Bo, ’ 2.900,-; Alfa
Sud t.'79, ’ 1.400,-; Suzuki
busje t.'B4, ’2.900,-. Div.
goedkope inruilers, alle au-
to's met nieuwe APK. Ge-
opend van ma t/m vrij 10-19
uur, zat. tot 17 uur. Inr. gar.
fin, mog.
Te k. aparte mooie Ford
SIERRA 1.6 Laser, 5-bak,
3-drs. nw. mod. '85. Verk.
nw.st. alle extra's ’ 9.250,-.
pas gekeurd 043-254462
Te k. Ford SIERRA 1800
Laser 5 mnd. '89 veel extra's
LPG ’ 10.750,-, Kissel 46A,
Heerlen Tel. 045-723142 b.
g.g. 045-317583.
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
bwj. '78, APK gek., vr.pr.
’500,-. Tel. 045-411137 na
14.00 uur.
Ford FIESTA 1100 L, t. '82,
div. extra's, o.a. sportwielen
(van monteur) Pr. ’ 4.500,-.
Tel. 045-210154.
Ford ESCORT 1.6 diesel,
3-drs., mot. en mech. 100%,
bwj. 11-'B4, pr. ’8.750,-.
045-444584.
Te k. Ford FIESTA vr.pr.
’1.450,-. APK 30-6-90
Dassenlaan 33 Schaesberg.

Te k. FORD Mustang Cobra,
autom., i.z.g.st., LPG, APK
6-'9O, bwj. eind '79, vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-221252.
Ford ESCORT 1.3 GL M'B2,
4-drs. APK z. mooi,

’ 4.950.-, tel. 045-454087.
Te k. Ford ESCORT RS
2000, uitgeb., sportvelg. 7/2
j. x 205, vr.pr. ’ 4.500,- i.z.g.
st.. Singel 17, Hoensbroek.
Bwj.'81. 045-228442 na
14.00 u.
Automaat Ford ESCORT
1600 Ghia, bwj.'79, APK '91,
vr.pr. ’ 1.850,-. 045-323576
Te k. Ford FIESTA bwj.'B2,
i.z.g.st., vr.pr. ’4.250,-. Tel.
045-415460
Te k. HONDA Accord auto-
maat, bwj.'79, APK gek., vr.
pr. ’ 1.750.-. 045-222339
HYUNDAI Pony GL 3-drs.,
wit, 5-versn., bwj. '88, km.st.
16.000, 1e eig. 045-252082.
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé 2 ltr. autom. bwj. '83 vr.
pr. ’9.500,-. 045-712473.
MAZDA 323 1500 GT, '82,
APK gek., zeer mooi. Eikstr.
49, Heerlen-Passart. 045-
-214202
Te k. MAZDA 929 L, legato,
stationwagen, bwj. okt. '81,
APK tot '91, t.e.a.b. Tel.
045-314071
MAZDA 929 Stationcar Le-
gato duurste uitv. t.'Bl vr.pr.
’3.750,- mr. mog. 045-
-324763.
MERCEDES 300 TD 5 cyl.
autom. schuifd. stereo,
trekh. etc. Vr.pr. ’8.950,-.
mr. mog. 045-324763.
Te k. MERCEDES Benz 200
D, bwj.'B6. km.st. 75.000,
div. extra's. Nw.pr.

’ 65.000,-, vr.pr. ’ 39.000,-.
Tel. 045-228282 na 17 uur
Te k. zeer mooie Mini
COOPER "May Fair", '84,
met. groen, 11 -'89 APK gek.
Tel. 045-224387
Mitsubishi CORDIA 1.6 SR
3-drs. coupé, 1984, i.pr.st.
Pr. ’7.750,-. 045-458126.
Te k. Nissan SUNNY 1.3, 3-
drs., nw.mod. bwj. 1988, km.
22.000 5-speed, kl. wit i.z.g.
st. ’ 14.500,-. 04490-40382
Opel REKORD '84 APK op
gas i.z.g.st.; Kadett 12S aut.
'82. Tel. 04499-3398.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Te k. Opel REKORD bwj.
'80, kl. rood i.g.st. Cronjestr.
26 Heerlen. 045-210408.
KOOPJE! Opel Ascona 2.0L
bwj.'Bl inr.mog. Caumer-
weg 38 Heerlen.
Te k. Opel MANTA bwj.'Bl
zeldzaam mooi mr. mog.
Caumerweg 70 Heerlen.
Opel ASCONA 1.9 N, bwj.
'78, APK 11-'90. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-317606.

Tek. OpelKADETT bwj.'79,
nw. gespoten, APK tot '91,
’2.350,-. 045-312454 tus-
sen 17.00 en 18.00 uur.
Te k. Opel REKORD 2.300
diesel in nieuwstaat 1984 vr.
pr. ’8.500,- Kissel 46a,
Heerlen Tel. 045-723142.
Opel ASCONA 16S '83 APK
1-'91, groenmet., nieuw, vr.
pr. ’5.750,-. 045-319328.
Opel ASCONA 16 SR, bwj.
8-'Bl, HB, model D, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 8.500,-. Feldbiss 77,
Kerkrade.
Te k. Opel KADETT 12 S
bwj. '86, km.st. 34.000, z.g.
a.n., van part. Tulpstr. 57
Vaesrade-Nuth.
Weg. overlijden te k. Opel
KADETT 1,6 autom., bwj.
'86, grijsmet. 4-drs., schuif-
dak en trekh. Km.st. 36.000.
Pr. ’16.000,-. 045-451491.
Opel MANTA 19 S, hatch-
back, bwj. '80, nw. gespo-
ten, kl. rood, sportwielen,
APK 11-'9O, als nieuw zo
mooi, ’ 2.750,-; Opel Manta
19 S, bwj. '79, ’ 1.750,-.
APK 10-'9O. 045-323178.
Te k. OPEL Kadett. '76,
APK, goed lopend, ’ 725,-.
Tel. 045-228361.
Te k. zeldzaam mooie Opel
KADETT GSI, 59.000 km,
karmijnrood, bwj. 12-'B5.
Met Bovaggar. L.A.C., Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT 13 S
stationcar, '81, 5 drs., met
veel extra's, vr.pr. ’ 5.800,-.
Inl. 045-750017
KADETT 12 S h.back '83,
zeldz. mooi, elke keur. mog.,
Kerkraderweg 166, Hrl.
PEUGEOT 305, 1980, APK,
’1.250,-. Tel. 045^342409
Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
Te k. PEUGEOT 205 Junior
donkerblauw, bwj. 5-'BB, vr.
pr. ’ 15.000,-, 045-458868.
Te k. PEUGEOT 205 XE,
okt. '87, kl. rood, km. 42.000
i.st.v.nw. 1e eig. ’ 14.000,-.
tel. 04490-40382.
Te k. RENAULT 18 TL Sta-
tioncar bwj. '84, i.z.g.st.,
APK '91, vr.pr. ’7.000,-.
Tel. 045-424430, na 18 u.
Te k. RENAULT 25 TS 1984
als nieuw ’9.750,- Kissel
46A Heerlen Tel. 045-
-723142 b.g.g. 045-317583.
Zuinige RENAULT 4 TL m
'84 APK 12-'9O rood geen
roest ’ 2.750,-. 045-319328
Te k. SAAB 99 Turbo coupé,
bordeaux-rood, alu. Turbo-
velgen bwj. '78, APK*tot aug.
'90, i'g.st. met iets lakwerk,
vr.pr. ’2.100,-. 043-641321
Te k. Seat RONDA 1.2 GL,
5-drs., kl. wit, bwj.'B4, s-
speed, getint glas, i.z.g.st.,
’4.500,-. Tel. 04490-40382
TOYOTA Lite-ace wagon
DX, benz., luxe pers. bus
met sunr., bwj.'B9, km. st
10.000, te bevr. 045-223990
Te koop VW GOLF GTI bwj.
'81, get.glas, 5 versn., vr.pr.

’ 8.000,-. 04490-22689.
T.k. VW GOLF GTI, eind '80
schuifdak, 5-bak, i.z.g.st.,
’5.650,-. Tel. 045-316940.
Te koop automatiek VW
GOLF, eind '81, perfect in
orde, ’ 4.250,-. 045-453572
VW GOLF 1.6, 3-drs, 1984,
blauw, i.pr.st. ’11.750,-.
045-444510.
Te koop GOLF 1600 C, s-
drs., type '85, als nieuw.
Klingbemden 33, Brunssum.
VW GOLF diesel, bwj. '80,
kl. rood, met olie-vrije motor,
APK 8-'9O, ’2.650,-. Zeer
leuke auto. Tel. 045-323178
Te k. GOLF GL, 1.6 GTI
uitv., bwj. '85, km.st. 48.000,
zeer vele extra's, tel. 045-
-456896.
GOLF 1.3 GTI look zeer
mooi, 68.000 km, ’ 5.500,-,
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
VOLVO 343 DL bwj. '80,
met APK, pr. n.o.t.k. Info.
045-724854.
Te k. Volvo AMAZON bwj.
'69, 2-drs., wit, i.g.st. Pr.

’ 4.250,- Tel. 04492-3982.
VOLVO 340 GL '87 Sedan
1,7 ltr. in st.v.nw. slechts

’ 14.500,- tel. 04490-12138
VOLVO Special, z.g.a.n.
Tel, na 18 uur 045-216977
Te k. ZASTAVA 1300 S bwj.
'82, APK, km.st. plm.
50.000, pr. ’2.000,-. Tel.
045-273138.
VW GOLF 1600 '78; Mini
1100 Special '80; Fiesta '79

’ 1.250,-. APK. 04499-3398
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook s-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.
Hyundai Pony nw. model,
autom. 85 ’6.500,-; Ka-
dett 1200 Stationcar 5-drs.
'85; 3X Corsa 84 '85 '86;
Kadett 1600 autom. '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLi '85; Ford Fiesta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. '86;
VWGolf CL 1300 '86; Maz-
da 626 '80 ’2.600,-; Opel
Ascona '79 ’ 2.000.-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf.'Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te koop Toyota COROLLA
1800 GL Diesel, '85, 4-drs.,
72.000 km gelopen,
’9.000,-; Mercedes 300 D
’6.500,-; Renault 4 GTL'B2
’1.000,-; Mitsubishi Colt
'79 ’1.500,-. Hommert 24
A, Vaesrade. (Kruispunt
Schinnen).
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. mooie BMW 728,
schuif/kanteld, sportw., '79,
5-gang, ’ 3.750,-. 045-
-228332.
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kwijt. Piccolo's doen
wonderen... Probeer rrtf

iHHM . Mei. 045-719966.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan plm
70 topoccasions o.a. VW
Golf GTI, alle extra's, t. '85,
’15.900,-; Opel Kadett GT,
nw.st. '85, ’13.500,-; 3x
Ford Escort 1300, zeer mooi
v.a. ’6.950,-; Opel Kadett
diesel '84 ’ 8.900,-; 3x Opel
Kadett 1200 S v.a. ’3.950,-
VW Jetta sport, LPG, zeer
mooi ’ 5.200,-; Renault 5,
topconditie '83, ’ 4.900,-;
VW Golf sprinter ’3.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84,
’11.900,-; Honda Prelude
'83, ’8.500,-; Nissan Micra
'83, ’ 7.200,-. Renault 4
spec. '84, Iste eigen, weinig
gelopen ’4.400,-; Toyota
Celica liftback ’ 2.900,-;
Datsun Cherry t.'Bl,
’2.500,-; Ford Escort '80,
’1.750,-; Opel Kadett 1200

’ 1.250,-; VW Golf ’ 1.200,-
BMW 320, 6 cil. ’ 1.750,-.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
VOLVO 343 DL '80; Daihat-
su 1600 LE aut. '83 enz.
Tev. alle voork. reparaties.
Garage Piet de la Roy & Zn.,
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
Seat Ibiza 1.5 SKI '89; Ibiza
1.2 Crono, '89; Ibiza Playa
'86; Malaga 1.5 GL '88. '87
en '86; Fura GL '84; Ronda
1.5 GLX '85; Ronda 1.2 GL
'85 en '84; Ibiza 1.7 GL Die-
sel '87; Ronda 1.7 diesel '87
en '85; Audi 100 GL '79; VW
Passat '81; Subaru 1600
sta.car '88 en '87; Talbot
Solara 1.6 GLS '81; Opel
Kadett '83; Fiat Panda '81
en '86; BMW 520, '80; Ci-
troën Visa '86; Ford Taunus
'79; Talbot Samba '82; Maz-
da 323 '79; Fiat 128 '76; Al-
legro '76; Lada 2105 '82;
Datsun Sunny '79; Simca
1100 automaat '79; Fiat 133
'77; Ritmo Diesel '80; Ritmo
65 '79; Horizon LS '82; R 14
LS '79; Inr. en financ. mog.
Seat-Dealer A.C.H., Jeugd-
rubbenweg 20, Hoensbroek.
Tel. 045-222455.
Te k. gevr. AUTO'S alle bwj.
045-420572.
Ford Scorpio 2,5 CLD '87 1e
eig. wit nw.st. ’ 20.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser combi
'85 1e eig. rood ’ 12.750,-;
Ford Sierra 2.0 Gl '84 cham-
pagne ’ 11.000,-; Ford Es-
cort XR3i '84 zwart zender-
uitv. ’ 14.750,-; Ford Escort
1.3 L '84 1e eig. blauw

’ 9.500,-; Mercedes 230E
'86 1e eig. groen 70.000 km
’36.000,-; Mercedes 280S
aut. '84 blauw veel ace.

’ 22.500,-; Mercedes 240
TD '79 1e eig. blauw
’7.500,-; Saab 900 Sedan
'86 1e eig. grijs LPG
’14.500,-; BMW 320 i '86
Te eig. antraciet nw.st.
’24.750,-; BMW 525 E'85
1e eig. bronzit ’ 13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
LPG ’7.500,-; Citroën BK
RE '86 1e eig. ivoor
’9.750,-; Citroën Visa 14
TRS '86 1e eig. blauw
’8.750,-; Mitsubishi Galant
Turbo D '86 1e eig. wit
’13.500,-; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '84 1e eig.
blauw ’ 7.000,-; Mitsubishi
Galant 2.0 combi '84 beige
’6.500,-; Lada 2105 '86 1e
eig. wit LPG ’ 5.000,-; Lada
2105 '82 1e eig. beige

’ 2.500,-; Alfa Sprint 1.5 QV
'85 zwart ’8.500,-; Mini
Metro Surf '85 1e eig. blauw
40.000 km ’5.750,-; Opel
Manta 2.0 '80 compl. uitgeb.
’4.500,-; Opel Rekord '82
blauw ’3.750,-; Opel Ka-
dett 1.6 D '83 grijs ’ 6.500,-;
Volvo 340 aut. '83 1e eig.
groen nw.st. ’ 5.750,-; Vol-
vo 340 aut. '86 1e eig. rood
’13.000,-; Volvo 340 2.0
'84 1e eig. wit ’ 6.500,-; VW
Kever '72 rood nw.st.
’4.500,-; Peugeot 505 GL
'86 ivoor LPG ’ 10.500,-;
Ford Granada 2.3 Combi '80
brons ’2.500,-; Volvo 340
'80 1e eig. groen nw.st.
’2.500,-; Renault 25 GTS
'85 wit ’11.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's. V.
SINTMAARTENSDIJK-
Auto's, Trichtêrweg 109
Brunssum. 045-229080
(verbindingsw. Brunssum-
H'broek).
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
BMW 320-6 '79 ’2.950,-;
BMW 320-4 '79, ’2.500,-;
Ford Taunus 1.6 '80
’2.750,-. INr. mog. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te k. Suzuki ALTO GLX,
nieuw, ’ 2.000,- beneden
pieuwprijs. Tel. 045-228534
Te k. Toyota COROLLA 30
de Luxe, bwj. 5-78, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.250,-. 045-326033
na 17.00 uur.

Autohandel F.v. OPHUIZ'
biedt aan: Opel Kadett ti
Sedan LPG '87; Toyota i'

cel '84; Mitsubishi Gal'
GLX 2.3 T.D.'B3; VW Pas-
CL D. 5-bak, '82: Volvo 3
DLS 2.0 t. '82; Mitsui?
Saporro '80; Mini Metro
Opel Ascona 20 S aut. t'
VW Kever, in nw. st, '74; JGolf'81; Ford Fiesta 13$
i.z.g.st. '78; Datsun 120A'
coupé '78; Opel Kadett 1*
S '81; Ford Fiesta 1100
Bravo '81; Datsun C^
'80; VW Polo '79 i.Z.ft
Triumph acclaim HLS 'Audi 80 1e eig. '80; Ren*
18 TS Combi '81; A M3f
GTE, i.z.g.st. voor lief"*
ber; Inkoop, verkoop. f|nl
ciermg. Diverse inruil61
Akerstr. N. 52C, Hoe
broek. Tel. 045-224*'
Geop. van 10.00-19 00
Zat. 10.00-17.00 u. _,
Te koop onder garantie'
service div. gebruikte a^mobielen. Mercedes 250
'87 div. extra's; Ford Scorf
28i autom. div.l extra's 'Mercedes 200 123 '83;^
nault R5TS '82; BMW 32
cyl. '80; BMW 320 6 cyl- 'Opel Manta 20 GTE div-(
tra's '82; Mitsubishi G&.
'81; Mitsubishi Sapporo 'Ford Sierra 16 '85; OF
Corsa 11 '84; Fiat 65 CL
mo '82. Inruil, financ. ga'!
tic. Autoh. FRANK'
V.O.F. Ganzeweide
Heerlen. 045-216475.
Te koop doorlopend °schade-auto's o.a. Mef'
des 190 D '84; Opel Kaj*
GSI '86; Opel Kadett 1J'88; Manta 20 GSI '89; 9i
D '86; Mazda 300 ZX \
enz. Auto FRANKEN V.O
Ganzeweide 59, Heen"
045-216475.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. lo°f.
sloop- en schade-au'°
Vrijw. RDW. 045-226346>
RAPIE Stiba lid vraagt loj
sloop- en schadeauto's, Z\vrijwahngsbewijs. Locht
Kerkrade. 045-423423 J

iTe k. gevr. sloop- ,
SCHADEAUTO'S. Auto*"
perij Marxer, 045-72041j>
Te k. gevr. loop-, sloop',
SCHADE-AUTO'S. Ik bel»
de hoogste prijs in Lim^-
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sio^en loopauto's, in- en v..
koop gebr. auto-onderde'
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens,

Bedrijfsauto's
Zowel open, gesloten'

meubel en kiepper- „
Mercedes 207 D; Merce"
307 D; Mercedes 407
Mercedes 508 D; Merce",
608 D; Mercedes 809 'Mercedes 813 D; MerceJ814D;Merceds 1417 D;\,
LT 35 D; VW LT 40 D; v.
LT 45 D; VW Caddy 0&
'85.
W. Feyts Auto-
Vaesrade 61, Vaesrad6

Tel. 045-243317.

Onderdelen/ace„_-<
In- en verkoop goede *bruikte AUTOBANDEN <Z
garantie. Passartweg
Heerlen. Tel. 045-22267>ntGebruikte en nieuwe \,
DERDELEN v. jonge s&
de-auto's. Deumens Ha,
land 20 Bruns. 045-2544>
Alu. velgen voor BM^iserie, Pr. n.o.t.k. Info. °221832 na 18.00 uur^^

Aanhangwagens.
Te k. AANHANGWAöJ,
gegalvaniseerd met <efy
vewiel, nieuw. 04490-78^

(Bromfietsen,
VESPA, Puch Maxi. Va^ha, Garelli, Honda enz.
a. ’4O,- per maand. N
naar onze grote kersts^met vele aanbieding
Tweewielerspecialist, "
Salden Limbricht. _yf
Nu nog enkele KOGA «*L
tas model 1989 met a ?
trekkelijke kortingen. T/y
wielerspecialist Math. "den Limbricht. y.
Te k. gebruikte FIETS^ j

nieuw. Anjerstr. 8, Schin
Tel. 045-256719. y
PUCH Maxi blauw/wit. jj
nw. Kerkraderweg
Heerlen. _
Te k. VESPA Ciao met’’230,-, tel. 045-217766>

Voor Piccolo's j
zie verder pagina 1U
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Veronique onderhandelt
niet Joop van den Ende

Van onze rtv-redactie
Hilversum -rtl veronique,
Moedermaatschappij CLT enJoop van den Ende zijn in onder-handeling over het leveren vanProgramma's aan de commercië-'e satellietzender. Van een even-toele fusie tussen Veronique en
"an den Ende is echter geensPrake, zegt een woordvoerdervan het tv-station met klem.
'eronique-directeur Lex Hard-
lng bevestigt dat er „gesprekken
Saande zijn met van den Ende
°ver de levering van program-
ma's". „Er ligt een voorstel op ta-
|*l", aldus Harding. Binnen en-kele dagen moet duidelijk wor-!-|en of het voorstel inderdaad
''ans van slagen heeft.

Een woordvoerder van Veroni-
quewijst erop dat in dit stadium
van de onderhandelingen 'in
principe nog alles mogelijk is.
„Er is nog niets definitief beslo-
ten, er is geen contract getekend.
Het is gewoon een kwestie van
afwachten. ledere conclusie is
voorbarig". Of de 'sterren' uit de
stal van Van den Ende binnen-
kort bij Veronique te zien zullen

zijn, wil de woordvoerder niet
zeggen. Veronique is ook met an-
dere produktiebureaus als John
de Mol in de slag over program-
ma's.

TV 10-avontuur
Duidelijk is dat Veronique en
Van den Ende elkaar hard nodig

hebben. Op de dag dat bekend
werd dat Van den Ende zich te-
rugtrok uit TV 10, liet Veroni-
que-directeur Harding weten
grote belangstelling te hebben
voor de sterren in de program-
ma's van Joop van den Ende.
De kijkcijfers van de satellietom-
roep blijven immers achter bij de
verwachtingen en de adverteer-
ders dringen aan op beter beke-

ken programma's. Van den Ende
toonde aanvankelijk geen enkele
belangstelling voor het voorstel
van Harding, maar moet nu te-
rugkrabbelen. De meeste van
zijn coryfeeën zijn al maanden
werkloos door het mislukken
van het TV 10-avontuur en door
de houding van de Hilversumse
omroepen, die (op de TROS na)
geen zaken meer willen doen
met Van den Ende.
Joop van den Ende zou ook nog
steeds in onderhandeling zijn
met de Franse zender TFI en het
Amerikaanse station NBC. Het
lijkt echter niet erg waarschijn-
lijk dat deze gesprekken, die al
maanden gevoerd worden, tot
definitieve contracten zullen lei-
den.

Mijlpaal
heb hem toen gezegd, dat ik?at niet kon doen omdat ik eena hglopend contract met het Am-

?tel Hotel had. De directeur van
Amstel Hotel werd erbij ge-nepen, hij wou me niet laten

Paan. Die wist zo gauw niet waar-bij een goede vervanger vandaan
'noest halen. Je moet weten, ik
geelde daar niet alleen lichte

maar ook Beethoven en
wanneer er bij-

Oorbeeld dirigenten logeerden
P'e als gast voor het Concertge-bouworkest stonden. De volgen-
?e dag was de zaak al rond. Vanj-eer had het Amstel Hotel ge-
kocht, gaf de directeur nog watj^eer salaris en nam mij mee."
gemard Drukker denkt glimla-
hend terug aan deze mijlpaal en

?e tijd dat er nog plaats was voor/'et grote gebaar. De bespeler
het Hammondorgel kijkt

J^et trots terug opzijn successenan weleer, intussen hamerend
t> een goede opleiding. Daarbij
jJUbreekt gevoel voor melodra-/Jatiek niet. „Hele lange dagen

dat. Ik studeerde in de
f.chtenduren op het conservato-'Um en iedere middag en avondj^oest ik begeleiden in de bio-
toop. Tot twaalf uur 's nachts,
'et later, want de bezoekersRoesten hun laatste trammetje

Cel kunnen halen. Ik ging op de
ets naar huis, door wind eneer, met kranten onder m'n

Q°rstrok om warm te blijven."
jj
0 het conservatorium studeer-e Bernard Drukker onder meer

Jfiel bij Johan Wagenaar. Hij
Turkte bij Cinema Royal en Tv-

in Amsterdam. Eerst
nder Hugo de Groot, die lateraar de VARA ging en daar on-
jjrmeer de nog steeds te beluis-gren melodie Hallo Hallo Hier Ise Vara, Hier Is De Omroep Van

Het Vrije Woord componeerde.
Later werd Bernard Drukker
ook dirigent van de bioscoopor-
kesten. Hij moest arrangeren, de

muziek uitzoeken en zorgen dat
er op kwalitatief hoog niveau ge-
speeld werd, want de concurren-
tie was groot.

" Bernard Drukker heeft moeten vechten om het elektronisch orgel erkend te krijgen in 'of-ficiële kringen.

Kennis
Drukker: „Je had natuurlijk eenimmense repertoire-kennis.

Storm haalde je bij de Vliegende
Hollander, wilde paardenritten
bij Wilhelm Teil, liefdesscènes
bij Thais van Massenet. En dan
moest het ook nog muzikaal
kloppen. Je kon niet van de ene
toonaard zomaar naar de andere
springen. sfeerveranderingen
moest jevoorbereiden. We speel-
den de originele partijen. Soms
een toontje lager of hoger, trans-
poneren kon je als de beste. Had
je geen hobo beschikbaaren was
die stem onmisbaar, dan was er
wel een altviolist die het over-
nam".
„Natuurlijk was er het gevaar
van schmieren. Dat moet je ook
kunnen, als je het maar bewust
doet. Maar in principe doe je het
niet. Ik heb altijd gezegd, jemoet
een goede basis hebben, geen
kwarten en octavenparallellen
spelen, om eens een voorbeeld te
noemen. Aceoorden moeten
kloppen, het stemverloop in ho-
rizontale zin moet logisch zijn,
querstanden zijn uit den boze."

Vaktermen
Bernard Drukker gaat zich
steeds vaker in vaktermen uit-
drukken, maar hij beseft tijdig
dat hij geen college meer geeft
aan het conservatorium. Heel
lang heeft de organist, die nu van
zijn rust geniet, moeten vechten
om het elektronisch orgel erkend
te krijgen in 'officiële kringen.
„Ik heb het hoofdvak elektro-

nisch orgel na veel strijd een
plaats aan de Nederlandse con-
servatoria kunnen geven. Maar
weet wel, dat daarbij dezelfde
bijvakken als voor klassiek pia-
no of orgel geleerd moeten wor-
den. Die leerlingen moeten ook
examen kunnen doen in solfège,
contrapunt en harmonieleer".
Bernard Drukker kijkt naar zn
orgels en denkt aan het verleden.
Hij vertelt hoe AVRO-program-
ma-leider Jan de Winter op het
idee kwam om hem en zijn orgel
te introduceren voor de radio.
„Ik moest direct na de Bonte
Dinsdagavondtrein, dan luister-
de nog iedereen. En dan ano-
niem. De Winter zei: 'Niet zeggen
dat jij het bent met dat orgel.' Ze
hebben nooit zoveel telefoontjes
gehad."
Tijdens deTweede Wereldoorlog
speelde er een orkest onder zijn
leiding in de Hollandse Schouw-
burg. „Allemaal joodse mensen.
Heel veel zijn nooit teruggeko-
men. Ik moest zelfook onderdui-
ken. Verloor mijn ouders, mijn
vrouw. Gelukkig had ik geen
kinderen, ik zou het niet over-
leefd hebben. Ik heb ook m'n
trauma's. Uit genoemd orkest
ontstond na de oorlog het Metro-
pole Orkest."
Bernard Drukker maakt op ver-
zoek van de de filmhistoricus
Theodore van Houten een tour-
nee door ons land. Ook zal hij
medewerking verlenen aan het
Laurel & Hardy-festival.

kandidaten
Na tien jaar blijven er nog steeds
talloze kandidaten naar de voor-
selecties voor de 'IQ Kwis' ko-
men.

" Het programma zal eeuwig en
altijd blijven bestaan?
„Alles is van de kandidaten af-
hankelijk. Als we er een keer per

jaar in slagen kandidaten te heb-
ben die een reeks van tien uitzen-
dingen maken, kunnen we nog
jaren doorgaan. Valt dat weg,
dankunnen we IQ meteen afvoe-
ren".

" Je staat bekend als een fer-
vent tv-kijker. Zijn er veel pro-
gramma's waaraan je je con-
stant ergert?

„Ik kijk niet naar slechte pro-
gramma's. De jongste tijd kijk ikvooral naar de BBC, waar ik nog
geen enkel zwak programma heb
gezien. Wat ik bijvoorbeeld wel
zwak vind is 'Zeg 'ns AAA'. Na
zes zinnen blablabla wordt er een
grap verteld, waarna een lach
volgt. In een Engelse comedy-se-
rie is het om de twee zinnen
raak".

" Goede televisie maken is een
hard vak?
„Ja, omdat er bijna nooit vol-
doende tijd is om je geestelijk te
voeden. Vandaar dat er in de
prijsberekening van een pro-
gramma rekening moet worden
gehouden met de denk- en af-kicktijd. Anders houd je het in
dit vak nooit vol".

Reportages
" Breng je in 1990 nog iets an-
ders op debuis dan de IQKwis?
„Ik heb weer zin om reportages
te maken. Ik denk meer bepaald
aan een soort BBC-reportages
waarin de interviewer nooit in
beeld komt. Als kijker krijg je
dan de indruk dat de mensen
voor de camera de hele reportage

hebben gemaakt. Goeie televisie
is een programma waarin het
standpunt van de reporter door
de juistebeelden wordt duidelijk
gemaakt".

" Zal de harde concurrentie-
strijd tussen BRT en VTM (de
Vlaamse commerciële zender)
het niveau van de uitzendingen
niet naar omlaag halen?
„Dat zal vooral op prime-time het
geval zijn, maar dat vind ik niet
zo erg. Een zender als VTM zal
zich niet kunnen veroorloven om
een hele avond populaire pro-
gramma's te brengen. Een com-
puterfirma zal bijvoorbeeld geen
reclame willen maken na een
goedkoop spelprogramma. Van-
daar dat de Vlaamse commercië-
le televisie beslist ruimte zal

moeten vrijmaken voor hoog-
staande programma's".

" Je staat bekend als een harde
werker?
„Sinds enige tijd heb ik een nieu-
we filosofie: werken om vrije tijd
te kopen".

" Is er een avond in de week dat
je geen televisie kijkt?
„Nee, elke avond zit ik voor het
scherm en blijf ik er me over ver-
wonderen hoe de BBC er in blijft
slagen de meest moeilijke onder-
werpen in beeld te brengen. Je
hebt er geen idee van hoe rijk de
traditie van de Britse televisie
uiteindelijk is. Op het gebied van
humor komt alles vanuit Enge-
land. De Amerikanen doen niets
anders dan Engelse ideeën aan-
passen".

" Heb je ooit met het idee ge-
speeld niet langer meer voor te-
levisie te werken?
„Na het mislukkenvan 'Alleen al
het idee' zag ik het echt niet meer
zitten. Ik was het medium toenzo zat dat ik enkele jaren nodig
heb gehad om af te kicken. Nu
heb ik er weer trek in...".

" Herman van Molle: de
presentatie is nog altijd

geen sleur geworden.

films
door Gemma Wildenberg

SEX, LIES AND VIDEOTAPES
V.S. 1988. Regie: Steven Soder-
bergh. Met: James Spader, An-
die McDowell, Peter Gallagher
e.a In: Mabi Maastricht.
Intiem drama rond een vier-
hoeksverhouding die van leu-
gens aan elkaar hangt. Winnaar
van de Gouden Palm in Cannes.

DO THE RIGHT THING
V.S. 1989. Regie: SpikeLee. Met:
Danny Aliello, Ossie Davis,
Ruby Dcc, Spike Lee e.a. In:
Mabi Maastricht.
Het rnulti-etnische Brooklyn,
New Vork, Spike Lee's eigen
woonwijk. Flarden van het
straatleven in en rond een pizze-
ria, talloze voorvalletjes van
uiterst levendige personages
schots en scheef door elkaar ge-
monteerd. Allerlei bevolkings-
groepen krijgen te horen hoe er
over hen wordt gedacht vanuit
een zwart standpunt. Behalve de
hitte op straat is er een onder-
huids broeien, dat vrij plotseling
tot een gewelddadige uitbarsting
komt.

SECRET WEDDING
Argentinië/Nederland 1989. Re-
gie: Alejandro Agresti. Met:
Tito Haas, Mirtha Busnelli, Ser-
gio Proves Campos e.a. In: Lu-
mière Maastricht
De problematiek rond identiteit
en herkenning is een centraal
thema in het verhaal over een Ar-

gentijn die, na dertien jaar ge-
vangenschap tijdens het militai-
re bewind, terug komt in het
dorp waar hij in het verleden
woonachtig was.

APARTMENTZERO
Engeland 1989. Regie: Martin
Donovan. Met: Colin Firth, Hart
Boeher, Dora Bryan, Liz Smith
e.a. In: Lumière Maastricht
Adrian Leduc leeft in een enorm
appartement in Buenos Aires.
Wegens geldgebrek dient hij een
onderhuurder in huis te nemen,
die in alles zijn tegenpool is. Jack
Carney is geliefd bij iedereen,
terwijl Adrian zich afzondert van
de wereld en een diep wantrou-
wen koestert jegens iedereen. Hij
probeert zich tevens te weren te-
gen elke betrokkenheid met poli-
tieke bewegingen, tevergeefs
overigens.

YAABA
Burkina Faso 1988. Regie: Idris-
sa Ouedraogo. Met: Fatima San-
ga, Noufou Ouedraogo, Adama
Ouedraogo e.a. In: de Spiegel
Heerlen en Filmhuis Sittard.
In een kleine dorpsgemeenschap
in Burkina Faso sluit de jonge
Bila vriendschap met een oude
vrouw die hij Yaaba, wat groot-
moeder betekent, noemt. Als Bi-
la's vriendinnetje Nopoko ern-
stig ziek wordt, wijzen de bijge-
lovige en onwetende dorpsbewo-
ners Yaaba als schuldige aan en
verdrijven haar uit het dorp.

INTERVISTA
Italië 1987. Regie: Federico Fel-
lini. Met: Federico Fellini, Mar-
cello Mastroianni, Anita Kk
berg e.a. In: Wijngrachttheater
Kerkrade.
In deze film brengt Fellini een
ode aan Cinecitta, de filmstad die
in 1937 onder Mussolini ge-
bouwd werd. In de jaren die
volgden werd de studio een
broedplaats voor het talent en
vakmanschap dat na de Tweede
Wereldoorlog de Italiaanse film
een nieuw gezicht gaf.

BACK TO THE FUTURE 2/VS
1989

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

" Thomas F. Wilson en Michael J. Fox in 'Back
to the future.

Bernard Drukker heeft voor Nederland het elektronisch orgel ontdekt

Met tachtig nog eens op tournee
Van onze showpagina-redactie

VARSSEVELD - De orga-
nist Bernard Drukker gaat
*er gelegenheid van zijn
tachtigste verjaardag - hij
bereikte die leeftijd op
nieuwjaarsdag - deze
J^aand op tournee. Vandaag
'vrijdag) speelt deze musi-cus in het Casino van Denöosch en op 7 januari treedt
nij onder anderen op inConcordia te Breda. Druk-ker is bij de oudere gardevooral bekend door zijn uit-zendingen voor de AVRO-r adio: 'Vijftien minuten we-
reldmelodieën op het pij-
Ploze orgel.' Een nog wat
°üdere generatie kijkt omeen andere reden blij op bij

naam Bernard Drukker;
n\et die man aan het orgel

je zeker dat wat voor
stomme film er ook zou
gorden vertoond, je oren in
ieder geval tevreden zouden

Pc huiskamer van zijn woning in
"arsseveld is voorzien van een
8root Hammond-orgel van enige
jaren oud en de allernieuwste
"eenmes, een sterk gecompute-
riseerd instrument, waarop 'al-'es' mogelijk is. Met de Technics
Saat Bernard Drukker op tour-nee. Drukker, destijds beroemd
Jjtti zijn Now Is The Hour, zijn ra-tfio-herkenningsmelodie, praatv'ot, maar heeft alleen moeite
{"tet jaartallen. „Die zijn ook nietbelangrijk; je moet ze maar weg-
_ten, je ordent het maar wat,"
*Jij vertelt: „Voor Nederland heb'k eigenlijk het elektronische or-
"jjtel ontdekt. Het was in de tijd
?at ik muzikaal gastheer was in
"tet Amstel hotel. Daar had een
pote fabrikant, Bernard van

zijn eigen suite. Op een dag
komt hij naar me toe, hij had in

toch zon mooi orgel ge-boord. Het had bovendien niet
pijpen. Om kort te gaan, hij

jet zon instrument komen, ik
'eerde mezelf er op te spelen. Ik
*as enthousiast en meneer VanJ-eer ook. Je moet voor me spe-en, zei hij, voor m'n relaties op

feesten die ik geef, en in
Sj'n fabrieken, tijdens het werk.
Pan zetten we wat luidsprekers
1 de hallen, zodat de muziek

Over de machines heenkomt. Op
jjje manier monter je de werk-

wat op en dat is altijd
*"ivol. Kom in vaste dienst bij
N."

Herman van Molle: 'Ik werk hard om vrije tijd te kunnen kopen '

Tien jaar IQ-kwis bij de BRT
Van onze rtv-redactie

BRUSSEL - BRT-mede-
werker Herman van Molle,
ooit de motor achter het sa-
tirische tv-magazine 'TV
Touche', presenteert al ja-
i-en met groot enthousiasme
de 'IQ Kwis'. In 1990 zal het
programma tien jaar be-
staan. Vanaf aanstaande
zondag 7 januari zal IQ ver-
nieuwd op het scherm ko-
men. Bij de face-lift is ervan
uitgegaan dat IQ een harde
kwis is. Een aantal franjes
zijn verdwenen. Het decor
heeft een donkere basis-
kleur gekregen met duide-
lijk onderscheiden de twee
kleuren geel en paars van de
spelende teams. Bovendien
zijn de spelregels van het
programma sterk vereen-
voudigd. Dit seizoen kan
men maar liefst 1.320.000
Belgische franken verdie-
nen.
„Het klinkt misschien onwaar-
schijnlijk, maar dat programma
blijft een verademing voor mij.
De presentatie is nog altijd geen
sleur geworden. Ik ga er, net zo-als in het begin, nog altijd met
veel enthousiasme tegenaan".
Hoe Van Molle de toekomst van
het Belgische medialandschap?
„Ik denk dat België het enige
land ter wereld is waar zoveel
zenders kunnen worden ontvan-
gen. Bovendien is het aanbod
lang niet zo slecht. Er is de Ne-
derlandse televisie en als absolu-
te topper de BBC. Ik schrik er
nog altijd van hoe weinig men-
sen naar de BBC kijken. Als klei-
ne programmamaker wordt er
van jeverwacht datje dat niveau
benadert. Dat kan niet. Trou-
wens, iets nieuws bedenken is
uitgesloten. Men heeft alles al er-
gens een keer gezien. Om de 10 a
15 jaar komt er een nieuwe kij-
kersgeneratie. Dat is de enige be-
langwekkende verandering".

THEO EN THEA EN DE ONTMASKERING
VAN HET TENENKAASIMPERIUM
Nederland 1989. Regie: Met:
Theo en Thea, Adèle Bloemen-

daal, Marco Bakker e.a. In: H5
Heerlen, Mabi Maastricht en
Royaline Roermond.
Theo en Thea, wereldberoemd in
heel Nederland, willen een film
maken over Sneeuwwitje en de
zeven dwergen, maar er gaat van
alles mis. Naast dit filmavontuur
beleven ze nog een ander, heel
spannend avontuur.

GHOSTBUSTERS 2
V.S. 1989. Regie: Harold Becker.
Met: Bill Murray, Dan Aykroyd,
Sigourney Weaver e.a. In: Ma-
xim Heerlen, Autokino Schaes-
berg, Mabi Maastricht en Stu-
dio Anders Geleen.
Op de drempel van een nieuw
jaar redden de Ghostbusters de
baby van Sigourney Weaver uit
de handen van een wrede geest,
die de kleine nodig heeft om in
een neiuw lichaam op aarde te-
rug te komen.

THE ABYSS
V.S. 1989. Regie: James Came-
ron. Met: Ed Harris, Mary Eliza-
beth Mastrantonio e.a. In: Royal
Heerlen, Mabi Maastricht en
Forum Sittard
Science-fiction over een onder-
zees booreiland dat bij een or-
kaan in een diepe spelonk in de
zeebodem verdwijnt. In die spe-
lonk bevindt zich iets zeer mys-
terieus!

KINDERFILMS:
OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen en Cinema-
Palace Maastricht.

DE JONGE MAGIËR
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht.

Veenendaal
interim

tv-directeur
bij de NCRV

Van onze rtv-redactie
HEERLEN -De NCRV heeft een
nieuwe, tijdelijke televisiedirec-
teur. Het is de 44-jarige Martin
Veenendaal, die per 1 maart de
scheidende Hans van Maanen zal
opvolgen. Algemeen directeur
Aart Duyser zal deze maand Vee-
nendaal voordragen aan het alge-
meen bestuur, die de benoeming
moet bekrachtigen.
Met deze benoeming is in ieder
geval duidelijk geworden dat
Aart Duijser zelf deze functie
niet langer nastreeft. Enkele we-
ken geleden ontstond er onrust
onder het personeel toen offi-
cieus bekend werd dat de alge-
meen directeur ook het tv-direc-
teurschap naar zich wilde toe-
trekken. Hoewel dit bericht van
verschillende kanten werd be-
vestigd, heeft Duijser ontkend
dat hij beschikbaar zou zijn voor
het tv-directeurschap.
Drs. Martin Veenendaal wordt -zoals deze functie bij de NCRV
wordt genoemd - interim mana-
ger tv-dienst. De tijdelijke aard
van de functie houdt verband
met de reorganisatie, die de ko-
mende tijd bij deze omroep moet
worden doorgevoerd. De NCRV
streeft ernaar de redactioneel-in-
houdelijke kant en de manage-
ment-produktionelekant van het
televisiebedrijf te scheiden. Als
deze scheiding een feit is, zal ook
duidelijkzijn wat er van de nieu-
we directieleden verwacht
wordt.

TV Show mei
Ivo wekelijks

uit Laren
HEERLEN - Vanaf aanstaande
dinsdag is Ivo Niche wekelijks
terug op het TROS-scherm met
zijn 'gewone' TV Show. De show
wordt niet meer - zoals voorheen
- rechtstreeks uitgezonden, maar
op zondagavond opgenomen
voor uitzending op dinsdag.
Daarbij verhuist de ploeg pro-
grammamakers van Theater 3 in
1 in Huizen naar de vernieuwde
Singer Concertzaal in Laren. Pu-
bliek is bij de opnamen van harte
welkom. Tot 27 maart staan
twaalf afleveringen gepland.
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Caravans/Kamperen
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot / 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek Tel. 045-
-224200.

Te k. ECCLES 460, bwj. '89,
nw.pr. ’29.000,-, 3 weken
gebruikt, nu ’ 22.500,-.
04492-5296.

Te k. STACARAVAN L.
13x3 mtr. t.e.a.b. Tel. 045-
-412106.

Vakantie
Te huur woonhuis/apparte-
ment in Algarve-Portugal.
Ind.: woonk., keuken, badk.,
2 slpks., mooi zonneterras,
vlakbij strand. Tel. 045-
-256124, na 18.00 uur.

Kontakten/Klubs

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

50 om
06-320.323.01

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

06-320.330.02

eurotele
HETERO/LIVE-SEX

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

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

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

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

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

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

!! NIEUW NIEUW !!
Het leukste wat je als man kan overkomen. Zomaar een
WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe zou jij
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beurt!
Marion de wi1de....06-320.326.21
■ Circa 50 ctpm

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

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Diana Escort
045-215113/226565

Verena
Ster v. d. Pin-Up nu privé wo., do. van 17.00-24.00 uur

di. en vrij, van 11.00-19.00 uur. Tel. 045-251165.

River-side-club
Wij wensen u allen een goed 1990

Ook in het nieuwe jaar staan wij voor uw wensen klaar.
E-9 afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak.

100 m. voorbij Camping de Maasterp. Open van ma t/m
vrijd. van 14.00 tm 02.00 uur.

Tel. 04755-1854.

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 JONGENS DOEN 'T MET ELKAAR

50 CT P/M

Privéhuis Michelle
Een goed begin is 't halve werk

een gelukkig nieuwjaar
045-228481/045-229680
Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Gezocht
Bestaand privéhuis/club
bordeel ter overname of te

huur gevr., min. 3 relax-
kamers, overname inboedel

geen bezwaar, tel. 040--Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 cfpm

Sex spel
Luister en kies

wat zes hete
meiden met je
kunnen doen

0f... geef je bloot
aan onze sexspecialiste

van haar kun je nog
wat leren.

0,50 p.m. 06-

-320.323.66
SM Maniac

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

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

320.320.24.
Rijpe

Greet 40
pakt je live - 50 et p/m

06-320.322.27

Je Rijpe
Buurvrouw

vertelt jou live haar
slippertjes—so et p/m -06

320.331.23.
*Topsex*
The best voor 50 et p/m 06-

-320.325.25
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12 - 50 c/m

Gay Bizar
Niets gaat deze hete

jongenste ver!
06-320.350.67 (50cpm).

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

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

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

06-320.350.68 - 50 c/m

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

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

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
Lesbi Live

Twee hete meiden gaan tot
het uiterste!

06-320.323.12 - 50 c/m
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

320.325.06
06.320.325.06

Wendy
ontkleedt

zich voor lifesex, dan komt
die forse jongeling...

06-320.323.85 - 50 et p m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

Sex v.d. 1e dag
verhalen uit de hete oude

doos. 06-320.350.63 50cm

Homo Arthur
De lekkerste homo van

Nederland
06-320.350.66 - 50 c/m

De Super-
Contacten-Box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar...op 06-
-320.324.30. Trouwens als je

nog andere verlangens
hebt, dan is er de beste, de

Heetste Box van NL,
op nummertje 06-

-320.328.29 (50 ct.p.m.)
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgießox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 (50 ct.p.m.)

Dansen, drank en meerdere
paren voor een
Sexfeest

06-320.326.71 - 50 et p/m
Als een jongen bij een man

koffie drinkt gebeurt het.
Homo

06-320.321.33 - 50 et p/m
In de

Ketens
van de harem.
Mooi en blond.

06-320.330.09 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht

06-320.326.99 - 50 ct.p.m.
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 ct.p.m.

Lesbische

i Opleiding
voor jonge vrouwtjes

06-320.330.52 - 50 et p/m

Mevrouw
Katja geeft je de sporen en...

dresseert je.
06-320.326.92 - 50 et p/m

De Venusbox
De eerste, echte box van
vrouwen, door vrouwen.
Hetero's en .... lesbisch

06-320.326.88 - 50 ct.p.m.

De Man
behandelt mooie vrouwen.

Leer dit ook!!!
06-320.326.73 - 50 et p/m
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatießox

06-320.326.27 - 50 ct.p.m.

Homo
2 sportjongens genieten van

hun eigen lichaam.
06-320.326.91 - 50 et p/m
Haar bevelende stem laat

mannen beven.
Meesteres

Hella.
06-320.329.23.- 50 Ct p/m
Pas in de studio merkte ze

dat het voor
Lifesex

was. Toen kon ze niet terug
06-320.324.24 - 50 Ct p/m

De Wip-ln-Box
heet zo, omdat er heel wat

ge.wordt op 06-320.324.60.
Leuk toch? Trouwens, de

LijfSexßox, daar durven ze
ook en ... jij mag best

meedoen op 06-320.324.90- 50 ct.p.m.
In het

Donker
ontmoet ze een donkere

man met vreemde eisen...
06-320.330.17 - 50 et p/m

Als
Arme

dit meemaakt, vindt ze
lesbisch... eindeloos.

06-320.330.61 - 50 et p/m

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

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

Keiharde sexgesprekken bij
de allesofniets-

sexbox
06-320.330.58 ook voor sex

met zn tweeen 50 cpm.
De sexvonken en spetters
vliegen in het rond bij de
sexnonstopbox

06-320.330.57 niet te
stoppen de sexbox!! 50 cpm
Baklap? klapbax? lapkab?

sex! dat vindt je op de
sexfleurbox
sex porno grof! 06-

-320.325.20 ook apart 50cm
Geen sexzeperdü maar ze-

nuwverlammendesex!
sexverdoofbox

06-320.325.16 royaal in al-
les!Knetterende sex! 50cpm

Wij weten wel raad met jouw
cabaretstok, dus voor een
fijne? behandeling bel je

toch de
sexreteketetbox
06-320.325.14 - 50 et p/m

De sexbambo-
linobox

voor gele, witte, bruine,
droge, nette, hitsige, koele,
oude, jonge, hippe, snelle,

leuke sexleden
06-320.325.34 - 50 et p/m
Wij gaan gewoon door, wij

vinden het gewoon lekker, jó
de sextong-
zoenenbox

06-320.325.36 voor sex-
zoenen en meer 50 et p/m
Niet doen! astublieft nooit

meer. OooohL.te laat, sorry

06-320.322.77 - 50 et p/m

Hard Sex!!
pijnlijk! Nee toch!

En toen, werd ik aangespro-
ken door zon sexuele glad-

janus!!
06-320.320.23 sexst, sexer,

sex! 50 et p/m

nombre hombre
Toen ik 'n trekje van die si-

garet had genomen begon ik
licht in 't hoofd te voelen., en

toohohohoh
06-320.320.13 - 50 et p/m

Callouita
Wil iedereen op zn beurt

wachten!? Ik raak over m'n
toeren en glij van mijn kruk!!

ja nu ik
06-320.325.33 - 50 et p/m

de beurtlijn
Al spreekt ze 'n taal die je

niet begrijpt, sex, echte sex
daar heb je geen taal bij

nodig!
06-320.325.22 - 50ct p/m

zoenbabwe
Probeer eens iemand an-
ders? vreemd gaan is best
lekker!! je vindt alle sex-ge-

neugtens op de
sexgerichtbox

06-320.330.59 - 50 et p/m
porno!

Zoek je een lekkere meid?
Sex contactlijn

06-320.320.33 - 50 et p/m
Direkt sex contact

Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Chick
Contactlijn

Kijk in 't blad naar de
contactadvertenties om te

zien naar wie je luistert!
50 et p/m 06-

-320.330.63
06-meisjes

privé
Neem 'ns een kijkje achter
de schermen! 50 et p/m 06-

-320.321.02
Live verteld! 50 et p/m 06-

-320.323.16
Sex'o'foon
Automatiek

Luister goed: de meisjes
bieden je 'n ruime keuze!

Geef antwoord met je
telefoon. Probeer het eens!

50 et p/m 06-

-320.320.11
Sex'o'foon

De heetste lijn! 50 et p/m 06-

-320.320.01
Privé Cherry

is weer open 2 nieuwe
meisjes en Mariel tel.

045-462805.

Homofoon
Stoute jongens! 50 et p/m

320.321.12
Sex op de set! 50 et p/m 06-

-320.323.15
Meisjes
vertellen

Luister stiekem! 50 cpm 06-

-320.325.53
Vrouwen

bellen zelf
Vrouwen onder elkaar!

50 et p/m 06-

-320.321.25
Griezelig lekker! 50 et p/m

06-

-320.321.77
1, 2, 3 klaar!

50 et p/m 06-

-320.322.00
* NIEUW "

Candy
Wat pornomodellen

meemaken!
06-320.360.69
Candy Contact
Partnerruil-advertenties

zie ze in Candy, hoor ze via
06-320.330.53

50 et p/m

Escort Liza
24 uur: 04902-15383.

Peggy Privé
Ma. - vr. 11 tot 19 u.

04490-74393
Tev. meisje gevr.

Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexkontaktentel

06-320.321.44.

Homokontakt:
jongens zoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m

Heb je zin in sex?
de afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m

zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33
Als je vreemd wil gaan,

Tippelbox:
06-320.326.66 - 50 et p/m

Leuke meiden bellen
Flirtbox:

06-320.330.66 - 50 et p/m
Zoek je een heet meisje

Tippellijn:
06-320.330.66 - 50 et p/m

Flirt-Cafe
Meiden versieren

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homo
Michael en zijn lekkere

vrienden
06-320.327.01 - 50 et p/m

Buurvrouw
Chantal staat op springen,

Live-sex
06-32.328.01

Opwindende spelletjes met

Rijpe vrouwen
06-320.329.01

—* .Ma t/m za. 11.00-24.00 uur
zond. van 15.00-24.00 uur

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
045-425100.

Nette man
hij zoekt veel liefde, met een
nette vrouw (100% discreet)
Br.o.nr. B-3166 L.D., Post-

bus 3100, 6401 DP, Heerlen

Nieuw
te openen contactburo in
Geleen zoekt nog dames

voor inschrijving. Reacties
aan Postbus 120, 6160 AC

Geleen.

045-326191
Escortservice. All-in.

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur
Begleit Argen Tur

045-459597
Ab 12.00 bis 24.00 uur

"Exclusief"
Industriestr. 13,Kerkrade-W

van 12.00 tot 24.00 uur
045-413887

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

045-411766.
Privéhuis
Donna

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

Stephanie
Privé. Maand, t/mvrijd. v.a.
20.00 u. Provincialeweg 26,
Schildberg, route Margraten
Belg. grens (richting Noor-
beek, Slenaken, De Planck)

plm. 1 km. v.d. grens.
Bel rechtstreeks mét Lenie!!!

Echt live. Informatie via...
06-320.324.94

(50 cpm)
Kom een echt Gaby thuis
Dat kan. Informatie via...
06-320.324.95

(50 cpm)

Escort Debby
dagelijks van 20 tot 04 u.
All-in tel. 045-451614.

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Parenavonden
Stephanie, Provinciale weg
26, Schildeberg, route Mar-
graten-Belg. grens (richting

Noorbeek, Slenaken, de
Planck), plusm. 1 km. v.d.
grens. Vrijd. en zaterd. v.a.

21.00U., tel. 04456-226.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

’ 50,- all in
Katja Brigit en Stella.

045-423608

Anita
Privé met escort. Ook zater-

dags. Tel. 045-352543.

Gigollo
verwent vrouwen tussen 18
en 35 jr. aan huis, zeer dis-

creet, alleen safe-sex.
Tel. 045-465026.

Huw.Kennism.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Man 47 jr. vast werk zoekt
VROUW t/m ca. 40 jr. Br.o.
nr. B-3185 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

(Huis)dieren
Zwarte KONINGSPOEDEL
gratis af te halen. Goede af-
stamming. Te bevr. Ring-
weg 15'Gulpen 04450-2223
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
kl. donker sable. Valkenbur-
gerweg 25 Wijlre. Tel.
04450-4312.
Een goed TEHUIS gez. voor
onze 2'/2Jr. Greyhound, reu,
vr.pr. ’ 300,-. 045-324346.
Te k. jongeHENNEN aan de
leg. Tel. 04499-1341. Zilstr.
20 Dicteren.
Te k. jonge dwergkonijntjes,
cavia's, dwergpapegaaien,,
parkieten, man-pop kana-
ries en Japanse nachtegalen
Verder alle dierenbenodigd-
heden, v.d VEER, Rumpe-
nerstr. 70 Brunssum.

Te k. prachtige GROENEN-
DAELER Pups met stam-
boom. Ouders beide uit-
muntend tel. 045-312189.
Te koop aangeboden 3 zeer
mooie RAMLAMMEREN (10
maanden). Inl. 04492-4706,
Amstenrade.
Te k. jonge hondjes, Duitse
herder met papieren, 9 wkn.
oud, tel. 045-416541.
Te koop GROENENDAE-
LER 2 jr. oud en compl.
aquarium. Tel. 045-230012.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
laagste prijzen STERILISA-
TIE hond va. ’ 180,-, cock-
tail ent, ’ 32,-. 045-244247.
Prachtige NEW-FOUND-
LANDER en bobtail pups
met stamb. 04104-93676.

Opleidingen

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D.0.-gediplomeerd

Lid van F.DO., 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.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343

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

Rock & Roll Club GELEEN
start op zondag 4 febr. weer
met cursussen Rock & Roll
en Boogie Woogie voor be
ginners gevorderden en ver-
gevorderden. 04490-41790.

Baby en Kleuter
Combi KINDERWAGEN I.
blauw, 3 in 1 met voetenzak,
dekbedje. 045-414509.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Te k. afrasteringen en
poorten tegen conr. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken.
Tel. 045-316238. Fax 045-
-324791.
Voor het snoeien en
schoonmaken van uw TUIN
en ieder binnenshuis-kar-
weitje: bel 045-272093, na
18.00 uur.

Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Wonen Totaal

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

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

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. 3 LICHTRECL.
BAKKEN bruin-beige, in div.
afm., st. bur. en 2-drs. arch.
kast metaal. Tel. 045-
-717971. Oliemolen, Heerlen
Voor alle 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
SLAAPKAMER compleet
Palissander met ivoor inge-
legd. Nwe. matras. Pr.
n.o.t.k. Info. 045-724854.
Te k. klassiek BANKSTEL,
4-1-1 zits, i.g.st., ’400,-.
Tel . 04492-3281.
Te koop 2-pers. SLAAPKA-
MER met 4-drs. kast, toilet-
tafel, 2 nachtkastjes, kl.
bruin, pr. ’ 250,-. Te bevr.
na 14.00 uur 045-411137.
Te k. eiken rundlederen
BANKSTEL, kuipmodel, als
nieuw Nieuwprijs ’ 5.850,-
Vraagprijs ’ 3.250,- Rozen-
str. 2 Sittard.
HALLOGEENLAMP groot
hangmodel (groen), van
glas. Z.g.a.n. Vr.pr. ’ 350,-.
Tel. 04490-74240 tussen
17.00 en 20.00 uur.

Uitgekeken op het gewone
wat overal te koop is? dan!
HET WITTE HUIS in Geleen
apart, nee! schitt.dingen,
maar! aan heel gewone prij-
zen, 0.a.: Chinese kastjes v.
a. ’ 395,-, schitt. beelden w.
o. pract.levensgroot; rundl.
2-zitters dit moet u zien top-
class., maar spotgoedk.;
rundl. herenfauteuils, geen
kleine prulletjes maar robust
en degelijk v.a. ’ 695,-,
schitt. spiegels op de hele
wereld niet zo goedk. en!
voor liefhebbers chineze va-
zen en gember potten al v.a.

’ 85,- er is zo! veel moois, u
moet beslist even binnen lo-
pen want alles op te noemen
is onmogelijk. Het Witte Huis
Rijksweg Centrum 86-88,
Geleen (let op Geleen kent
ook Rijksweg Noord en Zuid
let dus op centrum).
Te k. weg. verhuizing, 2 mtr.
aquarium, 15 grote discus-
vissen, ’ 1.000,-; mooie ant.
kapelkast ’ 1.500,-; flipper-
kast ’450,-; voetbaltafel
’250,-; 2x jackpot p.st.

’ 200,-. Clovisstr. 4, Sim-
pelveld. Tel. 045-444473.

Radio e.d.
Zware PIONEER-installatie.
Tel. 045-418823

Zonnebanken Zonnehemels

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

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

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

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

TV/Video

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

KLEUREN-T.V. S gevr. v.a.
1981 defect geen bezw. ook
video's en stereo-torens en
kleingoed 04406-12875. _
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Braderieën/Markten
MORGEN 6 januari a.s.

Ruil/verzamelbeurs
in Makado-Beek (toegang gratis).

Te koop gevraagd
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
TOURCARAVAN te koop
gevr. Tel. 045-214341.
EETHOEK gevraagd, liefst
zwaar eiken, en 1 persoons
bed, tel. 04406-12875.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Huish. artikelen
IJSKAST ’ 95,-; Gasfornuis
’95,-; Diepvries ’ 190,-:
Wasautom. ’175,-; 045-
-725595.

Kachels/Verwarming
Te koop gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
bijzetkachels en gasfornui-
zen. Met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond. E.
Meesters, Brusselsestr. 129
B, Maastricht. 043-210540.
KACHELS, keuze uit 200 St.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te koop antieke KACHEL,
i.z.g.st. Tel. 045-418338.
Te k. Godin ALLESBRAN-
DER, rond model, i.nw.st.

’ 380,-; convector voor inb.
C.V.-put; kl. emaille antiek
kacheltje. Tel. 04490-11762
Jubileum ’lOO,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Te koop antiek TEGEL-
FORNUIS geen koopje. Tel.
045-422491.
Kongs Gilde HETELUCHT-
KANONEN, advies, ver-
koop, service. Tevens ge-
bruikte heters 'voorradig.
H.o. Mirandolle, Staringstr.
123, Heerlen. (Bij Frepa).
045-422797, alleen na tel.
afspraak.
BRANDHOUT, beukehout
15 m3voor ’ 500,- aan huis
bezorgd, van Thoor, Holstr.
33, Margraten. 04458-1818.

Foto/Film
Te koop DURST 601 ver-
groter met componon 80
mm, Nikkor 50 mm objectief.
Inl. 045-314959.
Compl. DOKA-UITRUS-
TING, vergroter, kleurenkop
anal., elec. timer, lampen,
bakken en elec. ontw.bak.
Alles i.z.g.st. Vr.pr. ’ 450,-.
Tel. 04490-74240 tussen
17.00 en 20.00 uur.
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.

Muziek

63919;
1

(Bij de Markt) 5Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesö|j
blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, y

orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz.' <Altijd leuke aanbiedingen en occasions. >PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PEB }
Koop bij de man die.

het ook bedienen kan!!! j
4 luidsprekerboxen Tannoy 5

te k. z.g.a.n. 200 watt p.st. nw.pr. ’ 6.000,- nu ’ 3.751
mcl. standaards en aansluitkabels.

Tel. 045-712700. Jl
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

STEMMINGSMUZIEK voor
bruiloften, feesten en carna-
valsdagen. Tel. 045-323305

Te k. electr. ORGEL merk
Elgram Mistral 200 i.z.g.st.
Tel. 045-316444.

"9.
Kunst en Antiek t.

--'k
Antiek SIMONS grote sC|.
ring meubelen, lampen
klokken, geheel gerest-f
dere week nieuwe aarwl
Tel. 045-243437. Do<f \45A, Nuth (t/o ing. Jlnaast chin.rest. donde*j P
koopavond. Zondag 17'I
zijn wij geop. van 11f
18.00 uur il

Diversen

Dianetics
Hét boek voor iedereen,

die optimaal wil functioneren!
Nu ook bij UW boekhandel of bel: 020-384583^

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuse's. Tel. 045-353489.
SUCCES is geen toeval
maar is te leren. Voor gratis
brochure: Universa, Henne-
kuilstr. 14. 6121 KW Bom.
Te k. DIEPVRIESKIST (la-
den), eik. eethoek, ant. kast,
salontafeltje. 045-727934.

Starfashion-Groothandelï
k. CARNAVALSKLED»
voor jong en oud. Sch"T
pruiken, hoeden, masV
enz. 04490-19235. 9
Gebit gebroken? HÖW
HOUT Akerstr. Nrd. ■Hoensbroek, 045-228*
Klaar terwijl u wacht.
Een PICCOLO in het *burgs Dagblad helpt ül
weg naar snel succes. 1
045-719966.

DE ECHTE HEERLENSE THEATERSj ]
a V^ dagelijks om 2.30-5.30 - 8.30 uur

* v\ **^ De maker van Terminator en Aliens 'Hs!
'W^ i overtreft zichzelf.

NSk»,-^3V. Adembenemend en \

~^\ verbluffend mooi. /
\ Zonder twijfel de actie , {

film van het jaar. f ■
AFGROND ;

Mm*.. I
■ I tt IJËtÈkm mtt- «

1 CaBDRG
> JERN CLRUDE VRN DHMME
M dagelijks om 5.00 - 7.00 - 9.00 uur"" y
t/5 "<<^^fl BrlJ'ST^,''x~ V ■ ■

[Een heerlijk maffe film

dagelijksom 2.30 - 4.30 - 6.45 - 9.00 uur

CENTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00 'MAANDAG EN DINSDAG GEEN MIDDAGVOORSTELLING
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Nederland 1
|QS

°0-13.05 Nieuws voor doven en

: '3° Tao Tao. 26-delige serie anima-*iiimpJes voor Kinderen. Afl. 17.55 De vrijdag is anders. Geva-
j r̂d actualiteitenprogramma.
jf> Journaal.

',0 Lekker weg. Toeristisch maga-.ne- Vandaag: Lekker weg ... in de

JO/RKKy® Solo. Kan er uit Nazareth iets
ir^s komen?

l"*" Kruispunt tv. Tweewekelijks in-
datief magazine over kerk en we.-

-g!|o Journaal.
■* Volmaakte vreemden. Ameri-

-'/?anse comedyserie. Afl.: Kamperen
l* Larry weet Jennifer over te halenijrnee te gaan kamperen.
£$ Waku waku. Spelshow, met

\ank Masmeijer, Sjoukje Dijkstra,
n *e Bruis, Gerard Cox en Evert vanfcthem.'; Milieu privé. Serie program-
J's over het milieu in onze directeWeving.

1 De grote successen van Peter°sh. Hoogtepunten uit een optreden
J* Peter Tosh.
i/° Brandpunt. Actualiteitenru-

r* Anything but love. Amerikaan-P comedyserie. Afl. 2. Marty's beste
*nd Jack blijkt de ex-Jack van Han-,!h te zijn.

jij* Journaal.i^01.05 De commissaris. Russi-
£he speelfilm uit 1968 van Alexan-
jr Askoldov met Nonna Mordjuko-(Bekroond met een Zilveren Beer)

door een interview metpander Askoldov. Tijdens de Rus-"Sche Revolutie raakt de vrouwelijke
J"iecommissaris Klavdija Vavlova
i anger en wordt zij achtergelaten injF huis van een Joodse ketellapper.
i.

Duitsland 1
J Tagesschau.

J3 Unter der Sonne Kaliforniens.

«rikaanse serie. Afl.: Unangeneh-
Besuch.
T'ai chi chuan. Das chinesi-

»-' Schattenboxen. Afl.: DerLnsch (2>-
jj£ Tagesschau.
3 Wohnungsnot und Mieterang-fc(herh->-
PD ARD-Ratgeber. Toeristische

7° Tagesschau.
r> Ringstrassenpalais. Serie. Afl.L^er grosse Unbekannte.
VS Urnschau.
JS Persoverzicht.

"° Tagesschau.
'J'S ARD-Mittagsmagazin.
*S Wirtschafts-Telegramm.
PO Die schwarzen Brüder. 6-deli-
Fieugdserie naar de roman van Lisa
f*ner. Afl. 5. Alfredo is al aan depnsonwaardige levens- en werkom-
'^digheden bezweken. Ook Giorgio
£waar ziek.
y Tagesschau.
'S Die schwarzen Brüder. 6-deli-

' ieugdserie naar deroman van Lisa
Afl 6.

Tagesschau.
°S Entente Cordiale. Korte film
J1Max Linder.'S Walt Disney: Zwei in derArktis,
Jjerikaanse speelfilm uit 1974 van
"oert Clouse. De eskimo Ningeok

zijn kinderen Lolly en Joseph opn zandbank achter om zalm te van-n. terwijl hij zelf met de andere
op jachtgaat.'S Tagesschau.

'S Die grosse Klappe. Achter de.^ermen van het WWF-programma.S Das A-Team. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Heisse Küche. Aansl.: Die
grosse Klappe.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten
18.52 ""WWF-Club. Live vanuit de

studio.
19.58 Programmaoverzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Die Freitagspremiere: lm

Schatten der Götter. Amerikaanse
speelfilm uit 1987 van Lee Philips, in
2 delen. Deel 1. De jonge professor
Mary Ashley wordt tot ambassadrice
van de VS in Roemenie benoemd. Ze
weet niet dat fanatieke tegenstanders
van de ontspanningspolitiek er alles
voor over hebben om de ontspanning
te boycotten.
cotten.

21.45 Gort und die Welt: Reportage
over de inzamelingsacties van het
Kindermissionswerk in Aken.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sketchup. Sketches met Iris
Berben en Diether Krebs.

23.25 Sportschau.
23.50 Der Bar und die Puppe. Franse

speelfilm uit 1970 van Michel Deville.
De jonge en mooie Félicia heeft net
weer een scheiding achter de rug als
ze letterlijk tegen de jonge muzikant
Gaspard opbotst. Eerst liggen ze el-
kaar helemaal niet, maar Félicia heeft
nog noofT een uitdaging kunnen weer-
staan.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

ELEVISIE
(^erland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57interland 2: 31, 33. 35, 49, 54. 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 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

België/TV 1
P Schoolslag. Spelprogramma
EJ scholieren, (herh.).P Van Speelklok tot Pierement.
portage over dit museum infcht.
* Drie veteranen. Tsjechische
Sdfilm van Oldrich Lipsky.
JJ Sinja Mosa., Braziliaanse serieJLucelia Santos. Afl. 90.
u Nieuws.5 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 130.J? Postbus X. Jeugdserie. Afl.: Deïn 9 van Alakaluffen.

' David de kabouter. 26-delige
ï6- Afl. 1: David de kabouter.? Uitzending door derden. Pro-
r"Tia van de Liberale Radio- enjNsie Omroep.
l Mededelingen en programma-
|!r*icht.
u Nieuws.
u Buren. Australische serie.

Het oordeel. Amerikaanse
J*lfilm uit 1982 van Sidney Lumet.
®en valse beschuldiging van om-j^ïj is de advokaat Frank Galvin'ager wal geraakt. Zijn vroegere

wil hem nog eenmaal helpen
J hem aan een gemakkelijke zaak
i e|pen, waar een fikse vergoedingjl Vastzit,
v Kunst-zaken.R Nieuws,
j? Weerbericht.
C Kalona. Korte documentaire uita nda.Il

23.00 Alice woont hier niet meer.
Amerikaanse speelfilm uit 1974 van
Martin Scorsese.

00.50-00.55 Coda. Aan zee van Bart
Vonck.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
15.00 TROS Sport extra. Verslag van

het internationaal Nederlands Rally-
kampioenschap 1989.

16.00 Gloss. 31-delige Nieuw-Zee-
landse serie. Afl. 16. Olivia heeft een
geheimpje, maar daarover is de rest
van de familie niet al te enthousiast.

16.48 Heathcliff & Co. Drie teken-
films.

17.20 Diamond Award Festival
1989. Presentatie: Linda de Mol.

18.15 De bal is rond. 8-delig jeugd-
voetbalprogramma.

18.50 Bassie en Adriaan. Jeugdse-
rie. Afl. 23: Van een muis een olifant
maken. Adriaan tracht Bassie uit te

leggen wat het verschil is tussen
groot en klein.

18.55 Tik Tak. Belgische serie voor
peuters en kleuters.

19.00 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: De
babysitter. Alf moet op baby Eric pas-
sen, maar na een tijdje blijkt het kind
te zijn verdwenen.

19.25 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
34: Douwe met Sambal. Meerel en
Ducker maken tezamen met de kun-
stenaar Douwe Stam sculpturen van
autowrakken teneinde te protesteren
tegen verblikking van de maatschap-
pij-

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

kinderen imiteren hun idool.
21.29 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
21.30 'Allo 'Allo. Engelse serie. Afl 6

(slot). De Britse piloten Fairfax en
Carstairs verstoppen zich in de tun-
nel, gegraven vanuit het lijkenhuis
naar het krijgsgevangenenkamp.
Moeilijkheden blijven niet uit.

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

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

22.50 TROS Sport. Sportmagazine.
23.35 Derrick. Duitse politieserie. Afl.:

Mozart en de dood. De 17-jarige Ma-
rion Schosalz wordt door twee dron-
ken mannen verkracht. Haar vriend
Justus neemt wraak, metkwalijke ge-
volgen.

00.30-00.35 Journaal.

" Vanavond 'De grote suc-
cessen van Peter Tosh', een
van de pioniers op het ge-
bied van reggaemuziek.
(Nederland 1 -21.11 uur.)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa magazine.
14.30 Wie angelt man sicheinen Mil-

lionar? Amerikaanse speelfilm uit

1953 van Jean Negulesco. De drie
jonge mannequins, Pola, Loco en
Schatze zijn op jacht naar een rijke
man. Veel mannen zijn echter ofwel
getrouwd, ofwel lelijk.

16.00 Heute.
16.05 Singen macht spass. Muzikaal
avontuur.

16.10 Mandara. serie. Afl. 1: Die
Windgestalt. Aan de Noordzeekust
strandt het schip waarop zich Shabu,
die uit zijn land gevlucht is met een
gestolen godenbeeld, bevindt. Hij
wordt gered door Eitje en Hendrik. Er
dreigt gevaar voor de strandpiraten
die het schip hebben laten stranden,
maar ook van de demon van het go-
denbeeld.

16.55 Programma-overzicht.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine.
17.45 Giulia. Italiaanse serie. Afl.: Fal-

sches Spiel.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.

19.30 Auslandjournal. Reportages
van correspondenten in het buiten-
land.

20.15 (TT)Derrick. Duitse misdaadse-
rie. Afl. Kein Ende in Wohlgefallen.
De zuster van Ralf Kargus heeft zelf-
moord gepleegd. Hij ontdekt dat ze op
een feestje door twee mannen is aan-
gerand. Eén van deze mannen wordt
dood gevonden.

21.15 (TT)Quetzal - Documentaire
over de zeldzame quetzal in de re-
genwouden van Midden-Amerika.

21.45 heute-journal
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Der Uhrmacher von St. Paul.

Franse speelfilm uit 1973 van Ber-
trand Tavenier. Het leven van de eer-
bare burger en klokkenmaker Michel
Descombes wordt volledig overhoop
gegooid als zijn zoon met zijn auto
iemand doodrijdt zonder te stoppen.

00.55-01.00 heute.

" Marily Monroe als Pola in de speelfilm 'Wie angelt man
sich einen Millionar?' (Duitsland 2 - 14.30 uur.)

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

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 925.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 Van beitel tot beeldscherm.

Inleidend programma bij de reeks
Desk top publishing, die start op 12
januari 1989 (Onder voorbehoud).

'21.15 Laermans. Portret van de
kunstschilder Eugène Laermans.

21.40-22.10 Streekspecialiteiten:
een zaak voor de middenstand.
3-delige reeks. Afl. 1: Een filosofie.
(Onder voorbehoud).

" Ellen Burstyn en Alfred
Lutter in de speelfilm 'Alice
woont hier niet meer. (Bel-
giè/TV 1 - 23.00 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Magazine in het

Turks en het Nederlands.
18.30 Sesamstraat.

18.45 (TT)Jeugdjoumaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.

Afl. 13: Autoduck.
19.35 Alan B'Stard. De nieuwe

staatsman. Engelse serie. Deel 1.
Alan B'Stard is een conservatief poli-
ticus, die in deze aflevering verwik-
keld raakt in een belastingfraude en
wat erotische ontspanning buiten het
huwelijk vindt.

20.00 Journaal.
20.20 Studio Sport. Afstandskam-

pioenschappen schaatsen in Heeren-
veen: 500 m dames-heren; 3 km da-
mes; 5 km heren.

21.00 Avondvoorstelling: Gran parti-
ta, serenade no 10 in Bes KV 361,
Mozart. Orkest van de Achttiende
Eeuw 0.1.v. Frans Bruggen.

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

22.45 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

22.50-00.00 Studio Sport. Samenvat-
ting van de afstandskampioenschap-
pen schaatsen te Heerenveen.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 1 00.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) an 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/RTBF
15.30 Ecran des vacances, vakantie-
films met om 15.30 Laurel et Hardy:
■Laurel et Hardy en croisière. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1940 van Gordon
Gouglas, met Stan Laurel, Oliver
Hardy, Richard Cramer, e.a. 16.30 Ba-
bibouchette. 16.55 Draghetto. 17.10 De
smurfen. 17.35 Alice au pays desmer-
veilles. 18.00 Nouba Nouba. Kinder-
programma. 18.30 Jamais deux sans
toi. Magazine. 18.53 Programma-over-

zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir.
Actualiteitenmagazine. 19.20 Paarden-
koersen. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.10 Gran écran: Cycle James
Bond: James Bond contre Dr. No. En-
gelse speelfilm uit 1962 van Terence
Young. 22.00 L'Homme a l'orchidée,
14-delige Amerikaanse serie. Afl.: La
victime a dis'paru. 22.50 Weerbericht
en laatste nieuws. 23.15-23.20
Bourse.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Mediations.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La Cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des chiffres et des lettres. 18.35
Recreation. 18.50 Club TVS. 19.00 Fu-
turs. 19.30 TVS Infos et météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 C'est a voir. 21.05
Monsieur Hergé. 22.00 Journal Télévi-
sé et Météo. 22.30 Ciné-Club: Cent
Jours a Palerme. 00.05-01.00 Sauve
Qui Peut.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Hei Elei Kuckelei.
12.15 Veronique Classique.
13.00 Bonjour les clips.
13.50 Beestenboel.
14.20 The Stone Killer. Amerikaanse

speelfilm (herh.).
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors met
vandaag: Bionic Six.

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

dagmagazine.
18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Top 20.
19.30 Wordt u al geholpen? Engelse

comedyserie. Afl.: Big brother.

20.00 Autovisie.
20.25 Aanvallen. Quiz.
20.50 Match. Rechtstreeks verslag

van de voetbalwedstrijd Ajax-PSV,
vanuit Lissabon in het kader van een
internationaal tournooi waaraan ook
Sporting Lissabon en Benfica deelne-
men.

22.45 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
23.10 Berg. Talkshow.
23.55 Journaal.
00.15 TV Romantica. Informatief live

programma van Ferry van der Wijst
over romantiek in de breedste zin van
het woocd.

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

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

21-delige tekenfilmserie. Afl. 21: Das
Loch im Ozean.

16.30 Elvis Presley-Filme in West 3:
Elvis on tour, Amerikaanse documen-
taire uit 1972 over Elvis Preley.

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

18.30 Die Supersinne der Tiere. Afl.
7: Aus der Werkstatt der Filmema-
cher.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt ■Düsseldorf. i
20.00 Ein Traurn kann sich veran- \

dern. Reportage over een echtpaar I
dat in Amerika carrière trachtte te ma- :
ken.

21.00 Das ist unsere Geschichte. :
3-delige documentaire serie over het:
dagelijks leven in de laatste vijftig jaar:aan de hand van amateurfilms :

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hoopers letzte Jagd. Tv-film in j

twee delen van Rüdiger Humpert en ■Claus Peter Witt.
23.20 BDer Mitternachtskrimi: Tim :

Frazer, 6-delige misdaadserie. Afl. 6. :
00.02 Laatste nieuws. Aansl : Zur :

Nacht.

België/Télé 21
19.30 Journaal. 20.00 La Lucarne,
Franse documentaire van Thierry Augé
over Aisnay-le-Chateau, waar rond
1900 een groep geestelijk gehandicap-
ten in het dorp werd ondergebracht.
20.55 Concert 21, muziekprogramma.
21.55 Journaal. 22.25 Cultures: Francis
Bacon, Engels portret van deze schil-
der.

Radio 1 radiolederheel uur nieuws 7.04 Het Ge-
bouw met om 7.04 Act binnenland.
(7 30 Nws.). 8 09 De talel van NL;
907 Redactie F. 10.06 Afdeling
binnenland met BORAT; 11 06 De
buitenlandreportage en BORAT;
12.06 Afdeling binnenland. (12.30
Nws). 12 53 Bericht voor de vis-
sers. 1255 Meded. tbv land- en
tuinbouw 13.10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag 14 07 NCRV-V I.P -roem. 16.07 VARA RadioI vrijdag-
editie (17 30 Nws) 20.03 NCRV-
vrijdag-sport 23 06 Met het oog op
morgen 0.02-7 00 Veronica's Oh,
Wat een nacht, met om 0.02 Stem-
band. 2.02 De wollige-winternacht
5 02-7 00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws 704 Echo.
7.10 KRO's Ontbijtshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04-8.13 Echo
8.50 Postbus 900 904 Adres on-
bekend. 10.04 In antwoord 0p....
1150 Postbus 900 12 04 Van
twaalf tot twee (1304-1315
Echo) 14.04Ratel plus 15.30 Bin-
nenlandse zaken 16 04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 AVRO Ra-
diojournaal. 1830 De hersengym-
nastiek 1903 De burgemeester is
jarig. 20 03 Hobbyvitaminen.
21.00-7 00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6 02 Ook
goeiemorgen. 904 Goud van oud11 04 D Rob of dronder 13.04 Ha,
die Holland. 14.04Grandmix 1989
15.04 De top 40.18.04 Dnespoor.

19 03 Stenders en Van Inkel
22 03-24.00 Countdown café

televisie en radio vrijdag

V-KANALEN
GOLFLENGTEN
Ppel- en CAI-abonnees:f°r kanalen zie schema exploitant

f a zwart/wit programma
■* = stereo geluidsweergave
l® = tweetalig bij stereo-app.
i teletekst ondertiteling

LD TV
LIMBURGS DAGBLAD

DE TELEVISIEKRANT
VAN HET

LIMBURGS DAGBLAD

VANDAAG EXTRA:'
AUTONIEUWS

HEERLEN
kanaal
59

KERKRADE
kanaal
64

Duitsland 3 SWF
14.05 Treffpunkt: Strasse der

Schnauferl.
14.35 Strubbeltatz. Musical voor kin-
deren, (herh).

15.45 Hande, Werke, Künste. Repor-
tage over zilversmeden.

16.15 Sageuren Enkeln. Es war ein-
mal schön hier Leben auf Spieke-
roog.

17.00 Cuore. 6-delige Italiaanse serie
naar de gelijknamige roman van Ed-
mondo De Amicis. Afl. 6.

17.45 Abfall für Afrika. Documentaire
over de legale en illegale export van
giftig afval naar de Derde Wereld.

18.30 Zeit der Rosen. 9-delige serie
naar de trilogie van Maria Gnpe. Afl.
8.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Schauplatz der Geschichte:

New Vork.
21.00 Südwest aktuell - Neues urn

neun.
21.15 Maria Vandamme. Franse tv-

film iri 2 delen van Jacques Ertaud.
Deel 2. Blaise Riboullet wordt ge-
zocht door de politie. Als ze hem niet
vinden nemen ze in plaats daarvan
Maria voor verhoor mee. Het verhoor
is zo hard dat ze een miskraam krijgt
en in elkaar stort.

22.50 Columbo: Wenn der Schein
trügt. Amerikaanse speelfilm uit 1975
van Harvey Hart. De goochelaar San-
tini wordt door de eigenaar van de
club waar hij optreedt gechanteerd.
Om hem kwijt te raken schiet Santini
hem tijdens een optreden dood, ter-
wijl het publiek denkt dat hij in een
watertank zit.

00.15-00.20 Laatste nieuws.

Radio 4
7 00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert (8 00 Nws.) 9 00 Erich Kleiber
dirigeert Beethoven: Concertge-
bouworkest. 9 45 Het internationa-
le concertcircuit: Muziek voor strijk-
kwartet. 11.10 Toneelmuziek bi)
Peer Gynt van Grieg 12 30Jazz op
vier-concert. 1300 Nws 1302
Operette. 14 00 Orgels in stad en
ommeland: Vijf eeuwen Groninger
orgelhistorie (!). 14 45Klein bestek:
Pianotrio 15 30 Uit de schat der
eeuwen. 16.00 Crème du baroque
17 00 De cantates van Bach. 17.40
The Best of brasslB 00 Nws
1802 Musica Nova: RadioKame-

rorkest. 19 00 De bovenbouw: Tan-
go 2000 Nws 2002 Europees
Concert Podium: Omroepkoor met
orgel (ca. 20 35-20.50 Muziekspie-
gel). 2200 Horizon: Flamenco
22 30 NOS Jazzgeschiedenis
23 00-24 00 NOZ Jazz

Radio 5
-630-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9 00
Nws. 9 02 NOS Sportief. 9 25 Wa-
terstanden. 930 Over geloof ge-
sproken 10.00 Meer dan muziek
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws.
1205 Toegift. 12.15 Vrijzinnig Vi-
zier 13 00 Nws. 13.10 Het Ge-
bouw, met om 13 10 Het Interview;
14.00 Euroburo; 1500 Mening Cor
Galis: actualiteiten; Borat; Docu-
mentaire Het Spoor 16 35 Welm-

gelichte kringen 17 35 Postbus 51
Radio-magazine. 17 55 Meded en
schippersberichten 18 00 Nws.
18 10 Het verhaal 1820 Uitzen-

ding van Groen Links 18.30 Homo-
nos 19 00 Progr voor buitenl
werknemers. 20 30 De bijbel open
20 55 België totaal. 21 05 School-
agenda 2120 Zicht op Israël.
21 40-22 00 Theologische verken-
ningen

RTL Plus
06.00 Alfred Hitchcock zeigt. Mis-

daadserie, (herh.,)
06.25 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 California Clan. Amerikaanse

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

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

(herh.).
10.35 Télé-Boutique. (herh).
11.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. (herh.).
11.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse sreie. (herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL-Orkest.
13.05 Télé-boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gut geht's. Gezondheidsmaga-

zine. Presentatie: Hademar Bankho-
fer.

15.30 RTL plus: Schön und Fit,
schmink-tips gepresenteerd door Mi-
chel Weber.

15.45 netto: Ihr Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Adel verpflichtet.
16.30 Konfetti. Kinderprogramma met

Nicole Bierhoff.
16.35 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Das Geheimnis der Quintess-
sons.

16.55 Dennis. Amerikaanse teken-
filmserie. Afl.: Supermarket / The big
candied appie.

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

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

Vork. Serie. Afl.: Der letzte Coup
(herh.).

18.45 RTL aktuell.
19.05 Vorsicht. Wetter!.
19.15 Die glorreichen Zwei. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Ausge-
brannt.

20.15 Kommandounternehmen Bur-
ning Eagle. Spaans-Italiaanse speel-
film uit 1968 van Camillo Bazzoni,
met Aldo Ray, Pamela Tudor, Gaeta-
no Cimaarossa, e.a. (herh.).

21.50 RTL aktuell.
22.00 Die Brut des Adlers. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1984 van Philip-
pe Mora, met Kathleen Turner, Rut-
ger Haver, Powers Boothe, e.a.

23.35 The executor. Italiaanse speel-
film uit 1983 van Jules Harrison, met
James Clayton, Beryl Cunnigham,
Robert Wasrner, e.a.

00.55 Manneremagazin M.
01.30-01.35 RTL plus-Aerobics.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Afl. Geheimnisse. 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 General Hospital.
09.50 Teletip Koenen. 09.55 Teletip
Backen. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 SAT 1 Teleshop.
10.30 Durch die gelbe Holle.Ameri-
kaanse avonturenfilm uit 1953 van Ro-
bert Wise. Aansl.tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Tele-Bórse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 The real
ghostbusters. Amerikaanse tekenfilm.
Afl. Von Vampiren und Werwölfen.
14.30 Teletip Reise. Aansl. Ihr Horos-
kop. 14.40 General Hospital. Ameri-
kaanse familieserie. 15.30SAT. 1 Tele-
shop. 16.05 Paradise, ein Mann, ein
Colt, vier Kinder. Amerikaanse wes-
ternserie. Afl. Angst ist heilbar. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Australi-
sche familieserie van Mark Joffe. Afl.
Überraschendes Verstandnis. 17.35
Teletip Test. 17.45 Programmaover-
zicht. 17.50 «Addams Family. Ameri-
kaanse komedie van Jerry Hooper.
Rocky, ein unfreiwilliger Gast. 18.15

Die Ausgeflippten. Amerikaanse come-
dyserie van Jay Sandrich. Afl. Oh, wie
peinlich. 18.45 SAT.I Bliek Aansl.
SAT.I Wettern en programma-over-
zicht. 19.05 Glücksrad. Quiz-show.
20.00 Drei Engel für Charlie. Misdaad-
serie van Dennis Donnelly. Afl. Ein En-
gel im Schußfeld. 20.55 SAT 1. Bliek
21.00Babyspeek und Fleischklößchen.
Amerikaanse komedie uit 1979 van
Ivan fteitman.22.so SAT.I Bliek.
23.00 Der Kurpfuscher und seine fixen
Töchter. Duitse komedie uit 1980 van
Franz Marischka. 00.20-00.30 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
13.00 Animal Fair.
13.10 Bangers and Mash.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.15 The art of travel.
14.25 Take the high road.
14.50 Teil the truth.
15.15 Look Stranger. Serie
15.40 Children's SSVC.
16.00 KTV.
16.30 Woof!
17.00 Blue Peter.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 ALF.
18.40 News and weather report.
18.55 Top of the pops.
19.25 Coronation Street.
19.50 Watching.
20:15 Judith Kranz's till we meet

again.
22.00 News and weather report.
22.30 Alexei Sayle's Stuff.
23.00-00.55 The Birds. Speelfilm.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8 05, 9 02, 10 02, 11 02 Kort
Nws 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 15 02
en 16 02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber 17 05 Limburg Actueel.
Agenda en Muziek 17 25 Licht
Limburgs: muziek van en informa-
tie over Limburgse musici 17 55
Kort nieuws 1805-1807 Aankon-
digingen

BRT2
6 00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw
(6 30. 7 00 Nieuws, 7 30 Nieuws en
RVA-Benchten ) 8.00 Nieuws 8 10
Het leven is mooi 10 00 Nieuws
10 03 Platenpoets 11 50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13 00 Nieuws 13 10 Goed op
Vrijdag 14 00 Het algemeen be-
lang 16 00 Abraham al gezien?
17 00 Limburg Vandaag 18 00
Nieuws 18 10 Hitnders 20 00 Zig-

Zag 22.00 Nieuws. 22 05 Country-
Side 2330-600 Nachtradio (om
5 00 en 5 30 uur Nieuws)

WDR 4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert
16 05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30-4 05
Nachtexpress

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Chalkface: a day in the life of

Houston primary school.
10.45 Behind the footlights.
12.10 Toran, the dartmoor pony.
13.10 Sporting years.
14.00 One o'clock News.
14.30 40 minutes: Stage struck.
15.10 Sport on Friday.
17.20 Jackanory.
17.35 Coppers and co.
17.55 Newsround extra.
18.05 Grange hill.
18.35 Curry on ice.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.45-21.05 Allo, allo.
22.00-22.30 Nine o'clock news.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 World Darts.

Eurosport
07.00 Sky, The DJ Kat Show. 09.30
Eurosport menu. 10.00 Volleyball
World Cup Gala. 11.00 Havoc 8. 12.00
Indoor Handball Supercup. 13.00
Snooker: Hong Kong Gold Cup 15.00
Volleyball. 16.00 Hopman Cup tennis.
18.00 Table Tennis Grand Prix Finals.
19.00 Snooker. Hong Kong Gold Cup.
21.00 The Year That Was. 22.00 Ten-
nis. 23.00 Paris Dakar Rally. 23.T5 Ha-
voc 8. 00.15 Ringside Boxmg Super
Bouts. 01.15-01.30 Paris Dakar Rally.
06.00 Sky, The World Business Report.
06.30 Sky, European Business Chan-
nel.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix 16.00
Hotline. 17.00 On the air. 18.30Hit Stu-
dio International. 19.30 Headline News
Aansl. Time Warp. 19.55 Goodyear
Weather. 20.00 The Music Night. 22.00
World News and Goodyear Weather
Report. 00.20 The Mix. 01.20 Time
Warp. 01.50 The Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo. 07.00 VJ
Kristiane Backer. 11.30 MTV At The
Movies. 12.00 Remote Control. 12.30
VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ Marcel
Vanthilt. 17.00 3 From 88 at 5. 17.15
VJ Marcel Vanthilt. 18.00 Remote Con-
trol. 18.30Club MTV. 19.00VJ Ray Co-
kes. 20.30 Yo. 21.00 MTV At The Mo-
vies. 21.30 Guest VJ-Kid Creole. 22.30
VJ Maiken Wexo. 00.00 120 Minutes
with Marcel. 02.00-07.00 Night Videos

Belg. Rundfunk
6 35 Radiofruhstuck 7 15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der 830 Besinnhche Worte 9 10
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Tisch (12 15
Agenda, 1230 Nieuws) 1300
Treffpunkt Frischauf 14 05 Musik-
zeit Heute: Klassik leicht serviert
1500 Nachmittagsstudio 1605
Spotlight: Euro-Tops 17 05 Oldie-
kiste 18 10 BRF-Aktuell * Sport-
vorschau 1840 Konzertabend
20 05-24 00 Hitquiz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 900 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treff nach
EK 1200 RTL-Themen 12 15
Casinoparade 14 00 Viva 16 00
Entenjagd 17.00 RTL-Themen
1715 RTL-Musikduell 1750
Sportshop 19 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00 00-01 00 Traum-
tanzer
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mm ■ Wekelijkse wegwijzer voor uw-bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - mm \_______m ww~-~1~~

T A T-ITT T^T TVTi-T^ VANAVONDLA DILIGENCE , A o-toai^aJtji HetbesteLA STRADA
\*«_______J_*>^»*_ïfir woensdag 10 januari

DE UNTERBERG ALL STARS
eenbe^numburg vrijdag 12 januari ISLAND

ÉElke
zaterdag toporkesten

Mor9en Stabbs
Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

■ik iÉMh
zaterdag va. 20.00 uur
zondag va. 19.00 uur

DANCING
GORISSEN

BRUNSSUM
Zaterdag dansen met

orkest
Sound Music

Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden

met orkest
Henny Lubbers

HET STREEPERKRUIS

ledere zaterdag
dansen met

ARMAND
■pp«—--——'—"■ """ '— " " '""'""wwilM

: < wWr—i _sg B^= JgM
Beft *9 mmm £ f te)^^prjß

lk^_MiH_ÉHJn_k'> illST^ j 3
Uitgerust van de schitterende GLOBE SYLVÉSfËÏÊ^^'f'üoeJW
want zoals beloofd starten de Globe-akiiviteiten voor 1990 dit
weekend alweer met :

1 HEDENAVOND : "SURPRISE NIGHT^
LAAT JE VERRASSEN !!!!

Open : Vrij - Zat - Zon
Borg. Jonssenstrqat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

Gemeenschaps-
huis

Schimmert
zaterdag en zondag

DISCO 1
\/
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I u 3
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f 7 14 21 28 ;"■ 1
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r 13 20 27 ■ I;______ , zaterdag O U*w
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De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

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

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

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

u losse nummers kunt kopen. X C O CDe prijs J DjLiD.

\ Limburgs Dagblad \

Dancing HOUSMANS Montfort
Zaterdag ó jan. LA VITA
Zondag 7 jan. FAMILY

Prinsematinee van 14.30 tot 19.00 uur. VRIJ ENTREE

DISCOTHEEK

Las Vegas
Zaterdag en zondag va. 20.00 uur

gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Y^f^W Wijngrachttheater

l j Rodahal
■hmrad^^ Kerkrade

■■HH Za. 6 jan. 20.00 u.
£*! Wijngrachttheater

W% EARTH & FIRE
Concert. Entree: ’ 25,-;

f | Q fBM passen: ’ 17,50.

■IHC Zo. 7 jan. 20.00 u.
Wijngrachttheater

■F~~*"M GEMINI ENSEMBLE
WWr Ëf(H m.m.v. Philippe Elan 'La chance

aux chansons" Programma
K «lik ]’ waarin het literaire Franse
_m*___^Êk___ chanson op ideale wijze

versmelt met kamermuziek.
Entree: ’ 17,50; passen:

EfvM | TONEELVERENIGING

Auw tek en jrung bledsjer'— Wo. 10 jan. 20.00 u.

■*■ I h^> Wijngrachttheater

■ ■■Il INTERVISTA
Film uit 1987 van Fellini
Do. 11 jan. 20.00 u
Wijngrachttheater
KEES DE JONGEN
Toneelstuk naar het boek van
Theo Thijsen. Door het Mechels
Theater. Entree: ’ 25,-; passen

lyM MARTINE BIJL

'"fS'fadP'J BERDIEN STENBERG

IT^PI SHARON QUARTETT

_y$ÊÊÊm\ KARIN BLOEMEN

Even bellen is voldoende: 045-454141. Openingstijden
kassa: di.-vr. 10.00-16.00 u., za. 10.00-12.00 u., vanaf
één uur voor aanvang van iedere voorstelling.

pfHDE SMID
yC Reymerstok

zaterdag 6 januari
|dancing| The New Spikes

(bovenzaal)
Vernieuwde Disco in benedenzaal

nog groter, nog beter, nog gezelliger.

DE SMID 2 ONDER 1 DAK
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID

Telefoon 04457-1321
Limburgs goedkoopste dancing ...

waar de consumpties nog betaalbaar zijn

9
stadsschouwburg heerlen

JULES DEELDER „Kiezen of kleine zaal ARCIS
Deelder" ’ 21,-; pasp. ’ 16.-; ENSEMBLE progr.: Schubert -
JTP-Tip ’ 12,50 Mozart - Brahms. f 18,50;

pasp ’ 14-

PRINSEPROCLAMATIE MET IèJBUUIM
BAL LIMBURGS SYMPHONIE
Orkest: René Krans Band ORKEST 0.1.v. Anton Kersies,

’ 5 - solist: Raphael Oleg, viool

' ’ 20,-; ’ 17,50; ’ 15,50; pasp.

EUfTB m|| / 14.50.

„COCKTAILUUR" komedie Efl
met o.a. Mary Dresselhuys en mmmmÊ^^^^^^^^^^^—mm

Ton Lensink ’ 27 - ’ 24 - Toon Boers schilderi|en.
’21,-; pasp ’ 19,-. Openingstijden tijdens

kassa-uren en voorstellingen.

Openingstijden kassa: ma tm vr. 10 00-15 00 uur,
za 10.00-12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

vr. 5 jan. Diazzex
20.00 uur Modern Jazz Dance Company

Entree ’ 19,50 16-

zo. 7 jan. Wien bleibt Wien
19.00 uur Nieuwjaarsconcert. Uitverkocht.
di. 9 jan. En we noemen haar...

Cabaretprogramma met len van
Duijnhoven
Entree ’ 15.50/12.00

wo. 10 jan. Tien kleine negertjes
20.00 uur Toneelstuk van Agatha Christie door de

Hollandse Comedie.
Entree ’ 25.50/21-

vr. 12 jan. Limburgs Symphonie Orkest
20.00 uur 0.1.v. Anton Kersjes. Solist: Raphael Oleg,

viool.
Entree ’ .7,50/14-

za. 13 jan. Marottezitting
20.11 uur Uitroepingszittng. Entree ’ 11-

zo. 14 jan. Frank Boeijen Groep
20.00 uur Entree ’ 30-
Expositie: tm 11 januari: José Lips-Besselink. pastels

Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00
uur. Zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.

Pup
■^^MÉlll Heerlen

Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890. 1
Zondag 7 januari: m^rmZdd
Vrijdag 12 januari: *>__PIfICO

fons huisorkest) ||
Hef allerbeste is net goed genoeg voor onze cliënte

Vrijdag 5 jan. gezellige dans- en contactavor j

met KWARTET HENNY LUBBER!
in zaal LA SALLE
I

Stationsstraat 7, Susteren. Aanvang: 20.00 uu'|- Stichting Recreative Evenementen - J|
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■i■ een splinternieuwe teKenmm, onneend L *~-**M ~jFaan Charles Dickens' beroemde verhaal vHÉA |Ü^BJbP^M
OLIVER & CO *NEDERLANDS GESPROKENI
Vrijdag en woensdag 14.00 en 15.45uur
Za. en zo. 14.00 -15.45 en 17.15uur AL | : * ✓

ftën er ÜOpfe* 4M
-^z&tèïwy\ $7
\^^^^f "^ f"L^4k ZONDAGS OPEN



HEERLEN - „Als ik uw strafblad bekijk,
heeft u een vast abonnement bij de poli-
tie", zei officier van justitie mr Ummels
gisteren tegen een Kerkradenaar, die in
Heerlen voor het beklaagdenbankje stond
wegens het plegen van zes strafbare feiten
van zeer uiteenlopende aard.

De man, die nog negen weken onvoor-
waardelijke gevangenisstraf 'te goed'
heeft voor een aantal vergrijpen, reed di-
verse keren zonder daartoe bevoegd te
zijn in een onverzekerde auto. Bovendien
had de Kerkradenaar bij zijn aanhouding
een gasalarmpistool met twee vulpatro-
nen op zak en bekende hij een auto-in-
braak.

Politierechter mr Hermesdorfhield in zijn
uitspraak enigszins rekening met de goe-
de voornemens van de verdachte. Her-
mesdorf beperkte de gevangenisstraf tot
drie maanden voorwaardelijk, maar hij
legde de verdachte een geldboete op van
1500 gulden, plus verbeurdverklaring van
een auto en een motor èn 120 uur dienst-
verlening.

Raadsman mr Goltstein sprak van 'betere
tijden bij zijn cliënt. „Hij is inmiddels ge-

Politierechter mr Hermesdorf week in
zijn vonnis af van een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf en veroordeelde de ver-
dachte onder meer tot 120 uVir dienstverle-
ning by een speeltuinproject in Land-
graaf. „Uw strafblad staat bol van misdrij-
ven. Een langere onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf is zeker op zijn plaats", was

Extra aandacht voor kwaliteit en samenwerking

Nieuwe koers Welterhof

Kans om aan
arrestatie

te ontkomen
BRUNSSUM- Ontsnappen aan
een arrestatie valt over het alge-
meen niet mee. Maar soms zijner
buitenkansjes, zoals nu in Bruns-
sum. Daar heeft een vrij groot
aantal mensen een arrestatiebe-
vel in huis liggen. Zij hebbenook
na diverse oproepen hun boetje
niet betaald. Het zijn er zelfs zo-
veel dat de Brunssumse politie
een flinke achterstand heeft op-
gelopen.
De aankomende arrestanten KHj-
gen een laatste kans. Wie een ar-
restatiebevel thuis- heeft liggen
kan in de week van 8 tot en met
14 januari komen betalen op het
politiebureau. Doet men dit niet
dan wordt men in de week daar-
op door de Brunssumse politie
opgehaald voor het ondergaan
van vervangende hechtenis.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Psychiatrisch
centrum Welterhof in Heer-
len zal dit jaar voorrang ge-
ven aan de verbetering van
de organisatie en het ont-
wikkelen van kwaliteits- en
behandelbeleid, met name
op het gebied van de oude-
ren- en volwassenpsychia-
trie.

Dat heeft drs D. P. Ravelli, direc-
teur behandelzaken van Welterhof,
gisteren gezegd in zijn nieuwjaars-
rede.

Bij het ontwikkelen van nieuw be-
leid staan volgens hem twee the-
ma's voorop: kwaliteit en samen-
werking. Dat eerste is van belang
omdat Welterhof een kwalitatief
goed algemeen psychiatrisch zie-
kenhuis moet zijn om zijn rol als
centrumvoorziening te kunnen
waarmaken.

Samenwerkingsverbanden met an-
dere instellingen in de regio - bij-
voorbeeld op het gebied van de kin-
der- en jeugdpsychiatrie en de ver-
slavingszorg- zullen worden aange-
haald.

Op het gebied van de ouderenpsy-
chiatrieen de psychogeriatrie wordt
op dit moment gewerkt aan een re-
gionaal beleidsplan voor de regio
Oostelijk Zuid-Limburg, aldus Ra-
velli. Welterhof zal een actieve bij-
drageleveren aan het plan dat onder
regie van de stichting RIGG-OZL
staat. Parallel aan het regionale be-
leidsplan zal Welterhof dit jaar een
intern beleidsplan voor de ouderen-
psychiatrie ontwikkelen.

Ravelli zei tenslotte dat Welterhof
dit jaar het voortouw zal nemen bij
het ontwikkelen van een beleids-
plan volwassenenpsychiatrie voor
de regio Oostelijk Zuid-Limburg.

Woning
uitgebrand

# De brandweer trok met vijf
wagens uit, maar kon niet
voorkomen dat het pand bijna
geheel uitbrandde.

Foto: WIDDERSHOVEN

Actie Roemenië
gaat niet door

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De actie van de ge-
zamenlijke Landgraafse basisscho-
len voor Roemenië gaat niet door.
Aangezien het Rode Kruis in Den
Haag niet kan garanderen dat de
goederen die zaterdag opgehaald
zouden worden daadwerkelijk het
land in Oost-Europa bereiken, is de
actie afgelast.
Initiatiefnemer Sjef Pelzer van de
Bernadetteschool in Abdisschen-,
bosch zegt dat de actie mogelijk
over drie weken toch doorgang zaf
vinden, maar dan voor Ethiopië.
Dan zal het Rode Kruis namelijk
een nieuweactie voor het hongeren-
de Afrikaanse land opstarten. Pel-
zer hoopt dat de bereidheid voor
een dergelijke actie dan nog steeds
aanwezig zal zijn in Landgraaf.
Aan de eerste behoeften is in Roe-
menië inmiddels voldaan. Distribu-
tieproblemen zijn er nu al de oor-
zaak van dat de opgehaalde hulp-
goederen wellicht niet meer het
einddoel bereiken.
Pelzer heeft de mogelijkheid nog
wel overwogen om zelfvoor vervoer
te zorgen, maar omdat het Rode
Kruis dit soort acties eerder afraad-
de, is nu de gehele hulpactie afge-
blazen. Alle energie ten spijt.

Drie inbraken
bijbedrijven

GELEEN - Bij een inbraak in een
bedrijfspand aan de Industrieweg
in Geleen hebben de daders een te-
lefaxapparaat en een kopieermachi-
ne gestolen. Voorts kregen twee be-
drijven aan de Kampstraat onge-
wenst bezoek. In beide gevallenver-
braken de daders de toegangsdeu-
ren en gingenze aan de haal met een
computer met randapparatuur, las-
apparatuur en diverse electrische
handgereedschappen.

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever
HEERLEN - Door nog onbekende
oorzaak is gistermiddag tussen vier
en vijf uur een woning aan de Ro-
broekerweg in Heerlerheide Vrijwel
helemaal uitgebrand. Hoewel de
brandweer vlug terplekke was, kon
niet worden voorkomen dat het
vuur vanuit de keuken naar de bo-
venverdieping van de woning over-
sloeg.
Op het moment dat de brand uit-
brak, was de bewoner thuis. Hij
alarmeerde zelf de brandweer die
met vijf wagens uittrok. De schade
kon evenwel niet meer beperkt wor-
den.
Later in de avond werd de woning
onbewoonbaar verklaard.

Van onze verslaggever

Aantal inwoners
nagenoeg gelijk

In grotere gemeenten regio

VVV
Ir kinds eergisteren heeft
Xhih 9raaf dus een eigen VVV.
Imar gemeentehuis. De infor-utte zal in de toekomst ivor-en verstrekt door mevrouw
Jrriadette Glezer-Huntjens,

enter van de vroegere direc-
;£"■ van de VVV-Heerlen. Bin-
v(£ Jl zal een S""oot info-bord"or de 'etalage' van het raad-, ls worden gehangen, met be-yorijke informatie voor toe-
de<\n' Het is de bedoeling dat
hei f Stra,c 00' c een co'umn *n

Trio fysU-weet)e krijgt. En nu
V e' Landgraa/ maar snel be-
te; Worden in binnen- en bui-
'ïïlKand' zodat er daadwerke-

toeristen komen. Hoewel
j9heel wat media spreken
Ge.r bijvoorbeeld Pinkpop inIdn n' *s Landgraaf bekender

I den" men denkt. Zo is in Arnhem
Gp' heuse Landgraafstraat.

\yn. toeval, want die straatUol in de.Limbur9buurt. En
Vvvens de heer Baar van de
Ri Llmburg ligt zelfs in Ber-]n een Landgraafstrafie'.

Postbode
meV°or politierechter mr Her-
rie ,rfstond gistermorgen een
jü„ naar terecht die vorig
tui

T Tnet u*er bekenden vier
Ln}oelen had gestolen in

«ndgraa/. De Heerlenaar was. enige van de vijf dieven die
t* transactie van 250 gulden
hnri ven acceptgirokaart nietyt betaald. Jk heb geen giro-van ontvangen", hield de ver-
*o« voL Hetgeen de officieru« justitie, mr Ummels, de op-
Uen9 ontl°kte: ,fiet komt. ects uafcer voor dat de postbo-
se?i Werk slecht doet als men-n lets moeten beta(en " urn.

eisrf 91ï19 er niet dieper op in enjTe «en boete van 250 gulden.
l'betaf 11 Wel in meer termijnenHiti^nr"' zei deverdachte. Po-
kep e^hter mr Hermesdorfomrf verzoek van de hand,Uionr■ termijn-betaling alleen\ui,il 3k ls by boetes boven 500
\bolt "°f wüt u dat ik eenetc opleg van 500 gulden?"

Boom
eerlUc jaarhetzelfde beeld in de

'e week van januari.MenigL e
,mPje dat gedurende enkele

tier fl
1 huiskamer een bijzon-L geurig aanzicht heeft gege-Ku* «0t nu uitgeteld en ont-l^un van alle fraaie versierse-

\eir.^ straat te wachten op zn
I Pc, °?stemming: de brandsta-
|de ,een vindt zo iets triest,
tfathnder constateert nuchter
_nQn ,epaa'de boompjes nu een-
fun, W°rden dekweekt om te
dat neren als kerstboom en

We er dus niet al te rouwig
Uen

T moeten doen als na bewe-
e?„Hdiensten slechts een vurigiet' , wacht. Toch valt er wel

I oïn 2e9gen voor de suggestie
I '"etl£;de toek°mst slechts bomen
boom te (ver)kopen om zon
Plek na de kerst een fraaie
bon" de tuin te 9even. Ofzon
schnlnu wel °f niet in het land-
eiy.. thuishoort doet dan

\zake f Uiei meer zo veel ter
zo ,-„',, n boom is een boom, en'»riet maar net.

Boom(2)
mm **de *r. maar de ene boom is
DOorh i

Uiet Wat dacht U biJ-
de ic

, d van het trieste lotvan
de ystbomen in Wijnandsra-
nou hebben hun beste tijd
tan* Qehad nietwaar en*«£ok de vlam erin- De fa'
Vh. ? erjé moet in het oe"
f>err>„ }°ler overigens wereld-
lenw Zljn ' want daar kun-
n 3n

ac dennen zaterdag om
9ei„rt ur °P een tractor worden
U)ert n iedereen schijnt te
io&" waar Oberejé woont,
dat ,Lcc? adres erbij schrijven,
de jonden de vijf organiseren-
<*io niet no-
benrZt mj,v,er in WijnandsradevS Zelfs wi3> dus om 18.15nJnr

Weet elke Wijnandsrade-
ïiel,n2ni.efu;i^eJd waar hij zijn
9en n boomPJe moet neerleg-
Ww ar fcan °°fc een lampion
fconr7_;n i9e'coc'u te9en de haast
4en

r"rlogse prijs van een gul-
'" urn kwart voor zeven gaat

fcan9!"0'6 °Ptocht, met muziek
re „Waarschijnlijk groot allu-n.. naar de vuurplaats. Als u
U n,?eet waar die is, dan moettrek£ar achter de optocht aan-
nie,Kn' want ze hebben het er
krii„y9eschreven. De kinderenWrrff1 Snoep- K°rtom, het
<W _„ e

ur Wale happeningur in Wijnandsrade, volgensmgeborenen toch al gezellig-ydorp van het NoordelijkiaiJrondü

" Frits Dragstra, een beroepspoliticus. (Archieffoto)

land vrijgesteld) heeft zich in de
beginjaren vooral ingezet voor
de mijnwerkers. Voor hun ar-
beidsomstandigheden en voor
het behoud van de werkgelegen-
heid. Geen gelegenheid liet hrj
onbenut om daarop te wijzen.
Daarnaast ging zijn aandacht uit
naar de mensen die van een mi-
nimum-uitkering moesten rond-
komen. Niet alleen in de raad, als
het dus om algemene belangen
ging, was Frits Dragstra een
pleitbezorger voor deze groep,
ook individueel heeft hrj veel
mensen geholpen als ze proble-
men hadden.
De laatste jaren sprak Dragstra
in de Heerlense gemeenteraad
vaak over zijn ideaal: een 'hele'
wereld waar het onderscheidtus-
sen communisten, socialisten en
christenen vervaagt ten voordele
van een eenheid in denken over
vrede en veiligheid, bestrijding
van onrecht en armoede. Vaker
haalde hij daarby uitspraken van
bisschoppen en dominees aan

HEERLEN - Het inwoneraan-
tal van de gemeenten Land-
graaf, Kerkrade en Brunssum
is in 1989 slechts licht geste-
gen. In Heerlen daalde het in-
woneraantal niet noemens-
waardig. De cijfers zijn trou-
wens nog niet definitief. De
kleinere gemeenten in deregio
konden nog geen gegevens
verstrekken. Ook voor specifi-
catie van de gegevens is het
nog te vroeg.

In Brunssum steeg vorig jaar het
aantal inwoners met precies vijftig
tot 29.851 inwoners, exclusief men-
sen diewerkzaam zijn brj de Afcent.
Landgraaf kreeg er 34 mensen bij en
telt nu 40.165 zielen. De gemeente
Kerkrade noteerde de hoogste be-
volkingsgroei in Oostelijk Zuidlim-
burg: plus 134. Heerlen telde op 1 ja-
nuari 1990 182 inwonersminder dan
op dezelfde datum een jaar eerder.

(ADVERTENTIE)

Harlekijn's Dabyland
y—-/ .-w.ui.-f.'Hiwmr | /'y?/\
/’ Maar liefst meer dan 1.000vierkante meter Jsi__f4*lK"l'&j ' I' boordevol met functionele baby- en i g^ffAPT V’meegroeikamers, aparte kinderwagens, A /V/aA" _ft\Aboxen, kinderstoelen e.d. Allerliefste /V y*^" oVri\

babykleding tm maat 86 ' \h/(AV ~~
Ruime keuze in positiekleding, i __\______\_\W9k "cadeau-artikeltjes en noem H^^^^B. _-*»"- itll^lLlJ*^

trö^^i4ÉvT~^^
Kouvenderstraat 141, Hoensbroëk~^il>tJL/ 3 Tel. 045 221263

(ADVERTENTIE)
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eigenLimburgs Dagblad!
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Dag en nacht continu op de buis! Met het laatste nieuws uit
plaats en regio! Met het weerbericht, verenigingsnieuws,
evenementen-agenda en veel sport, zeker in de weekends.
En met opvallende reklame!
LD-TV is er voor u! Wanneer u maar wilt! Dag en nacht!

Heerlen kanaal 59+/Kerkrade kanaal 64+
LD-TV. Telefoon: 045-739300.

om aan te tonen dat 'de goede
wil' belangrijk is, niet de signa-
tuur.
Samen met wethouder Hub Sa-
velsbergh heeft hij de meeste
'dienstjaren' in de gemeenteraad.
Enkele jaren geleden bestond
het plan hem voor tedragen voor
een koninklijke onderscheiding
wegens zrjn verdiensten voor de
Heerlense gemeenschap, maar
daar was hij niet voor te vinden.
Dat kwam niet overeen met zijn
communistische ideeën.
Wie Frits Dragstra zal opvolgen
als fractievoorzitter van Groen
Links is nog niet bekend. Aan-
staande maandag vergadert
Groen Links hierover. Er wordt
niet zonder meer vanuit gegaan
dat de uit PPR-kringen afkom-
stige Peter Polman nummer één
komt te staan op de lijst van
Groen Links. Ook Paul Simons
die ooit samen met Frits Drag-
stra de CPN-fractie in de Heer-
lense raad vormde, is kandidaat
voor een leidende rol brj Groen
Links.

Dorien Tobi, de fractievoorzitter
van de PvdA in de Heerlense
raad noemt Frits Dragstra een
uiterst waardevol raadslid. „Hij
vervulde een voortrekkersrol in
de Limburgse CPN en dat heeft
hij op een buitengewone manier
gedaan. Hij heeft de nodige
weerstand ondervonden en is
daar op een bewonderenswaar-
dige wijze mee omgegaan", zegt
ze.
Ook de VVD heeft veel waarde-
ring voor het scheidende raads-
lid. „Het is bijzonder jammer dat
Frits weggaat", vindt Wil Hou-
ben: „Hij heeft een geweldige
staat van dienst en ik heb er res-
pect voor hoe hij opkomtvoor de
zwakkere. Ik geloof dat het een
gevoelig verlies is voor onze raad
dat hij niet meer weerkeert, maar
vooral ook voor de partij Groen
Links."
De beroepspoliticus Dragstra
(vanaf 1953 was hij vanwege de
Communistische Partij Neder-i

Weerstand

Van onze verslaggever
HEERLEN - De meeste Heerlen-
se raadsleden betreuren het dat
Frits Dragstra uit de plaatselijke
gemeenteraad stapt. In het alge-
meen wordt opgemerkt dat het
communistische raadslid een
man was die ergens voor stond,
die waardevol was voor de Heer-
lense politiek en die gerespec-
teerd werd. „Hij had ookzijn ver-
velende dingen, maardie werden
geaccepteerd omdat hij gehaaid
genoeg was om ze op een goede
manier te brengen. Van Frits kon
jeveel hebben", aldus CDA-frac-
tievoorzitter Wim Beuken.
„Ik had het wel zien aankomen,
maar zon beslissing komt toch
nog onverwacht. Hij kwam op
voor de idealen en de belangen
van aanvankelijk de mijnwerker
en naderhand de minima. Hn'
had ideeën en daar wilde hij hard
voor vechten", zegt Beuken.

Politici betreuren vertrek Frits Dragstra

Raadsnestor verdwijnt
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Van onze verslaggever 'Abonnee' politie moet
in speeltuin werken

trouwd en heeft vast werk. De jaren '87 en
'88 waren twee zwarte bladzijden in zijn
leven. Maar dat boek heeft hy inmiddels
dichtgeklapt en het gaat nu uitstekend
met hem. Een langere gevangenisstraf zou
betekenen dat hij wellicht zijn baan kan
vergeten. En dat is toch zeker niet de be-
doeling."

de mening van mr Ummels. De officier
van justitieeisteelf weken onvoorwaarde-
lijk plus verbeurdverklaring van een auto
en een motor. Opgeteld bij het 'tegoed'
een celstraf van vijfmaanden.
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Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen wat hij
voor ons heeft betekend, gevenwij ukennis, dat na
een liefdevolle verzorging in de Verpleegkliniek A
te Heerlen, van ons is heengegaan, onze pleegzoon,
broer, zwager, oom en neef

Funs Weusten
Hij overleed op 53-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacramenten der zieken.

Klimmen: T. Weusten-Mare 11
H. Weusten
L. Weusten-Bemelmans
Rosine en Eric
K. Delahaije-Weusten
J. Delahaije
Wilbert en Jolanda
Familie Weusten
Familie Moonen
Famillie Marell

Heerlen, 4 januari 1990
Corr. adres: Dr. Schoenmaekersstraat 6
6343 BE Klimmen
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal- plaatsvinden op zaterdag 6 januaria.s. om 11.00uur
in de H. Remigiuskerk te Klimmen.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Heden vrijdag om 19.00 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemenvan 18.00-19.00 uur
in het mortuarium, Kerkplein 43 te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

r INooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Dankbaar voor alles wat hij voor heeft betekend,
geven wij met droefheid kennis, dat heden van ons
is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 68 jaar, mijn lieve man, onze goede
vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer,
zwager en oom

Gerrit van Oenen
echtgenoot van

Marie Krans
Heerlen: M. van Oenen-Krans
Heerlen: t Bertha en Ben Prijs-van Oenen

Marian en John, Samantha
Heerlen: Cor en Marga van Oenen-Roekei

Richard
Hoensbroek: Nellie en Henk Arndts-van Oenen

Pascal
Heerlen: Angelien en Carrie

v. Troost-van Oenen
Wendy, Sandy

Schinveld: Josephine en Billie
Linhard-van Oenen
Familie van Oenen
Familie Krans

6415 GT Heerlen, 3 januari 1990
Heemskerkstraat 67
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 8 januariom 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Geest in Meezenbroek-Heerlen, waar-
na om 11.30 uur de crematieplechtigheid zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur, zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Weest getrouw tot de dood
en lk zal u geven de kroon des levens

Te midden van allen die haar lief en dierbaar wa-
ren, is toch nog vrij onverwachts van ons heenge-
gaan, op de leeftijd van 97 jaar, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, schoonzus
en tante

Maike Mietus
weduwe van

Jan Jeninga
Landgraaf: Mevr. A. Hage-Jeninga

Mevr. A. Nijburg-Jeninga
Racine (USA): Dhr. G. Jeninga

Mevr. E. Jeninga-Evers
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Mietus
Familie Jeninga

Landgraaf, 4 januari 1990
Corr.adres: mevr. A. Hage-Jeninga
Jagerspad 3, 6374 CW Landgraaf
De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 8
januari 1990 om 14.00uur in het gebouwvan de Ge-
meente Gods, Gravenweg 55 te Landgraaf, waarna
de begrafenis plaatsvindt op de algemene begraaf-
plaats, Vogelzankweg te Landgraaf.
Schriftelijk condoleren is mogelijk voor aanvang
van de dienst in het gebouw van de Gemeente
Gods.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van
18.30 tot 18.45 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve man, onze vader en opa

Rein Logister
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. M. Logister-Moonen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 7 januarias. om 11.00 uur in de H. Familie-
parochie te Schaesberg.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ondervonden bij
het overlijden erfvoor uw aanwezigheid bij de uit-
vaartdienst en crematieplechtigheid van

Maria
Glatzhofer-Bisschops

zeggen wij u hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 7 januari om 11.00 uur in de dekenale-
kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons is
geweest, delen wij u mede, dat na een langdurige
ziekte en een liefdevolle verzorging in de ver-
pleegkliniek Schuttershof te Brunssum, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
81 jaar is overleden, onze zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader, overgrootvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Wiel Dassen
weduwnaar uit het eerste huwelijk van

Maria Philomena Silvertand
tweede huwelijk

Theresia Thar
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: Mia en Fer Heidendael-Dassen
Landgraaf: Annie en Jan Schnitzeler-Dassen
Landgraaf: Wilhelmien en Wim Graf-Dassen
Landgraaf: Sjefen Maria Dassen-Jongen
Landgraaf: Gerda en Eugen Schlachter-Dassen
Landgraaf: Ben en Annie Dassen-Ooyen
Landgraaf: Janen SilviaDassen-Plum

en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Dassen
Familie Silvertand
Familie Thar

Brunssum, 4 januari 1990
Corr.adres: Salisianenstraat 8
6374 TZ Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 8 januarias. om
11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Nieuwenhagerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.40 uur.
Zaterdag 6 januari as. wordt de overledene bijzon-
der herdacht in de eucharistieviering om 19.00 uur
in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in de chapelle ardente van het
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum; bezoektijd
dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur.

t
Nog midden in haar leven, nog vol plannen voor
haar gezin, werd heden plotseling door haar schep-
per teruggeroepen, voorzien van de h.h. sacramen-
ten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Brigitte
Haenen-Coumans

echtgenote van

Zef Haenen
op de leeftijd van 55 jaar.

In dankbare herinnering:
Zef
Gertie, Jean, Tiny,
Huub, Jos
Jo, Minus, Chantalle,
Geoffry

4 januari 1990
de Beemden 18
6365 BL Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 8 januari om 11.00 uur in de St.-Diony-
siuskerk te Schinnen, gevolgd door de begrafenis
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances. Zaterdag as. om 18.45
uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van 14.00
tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor de
liefde en zorg waarmede zij ons gedurende haar le-
ven heeft omringd, geven wij kennis dat heden
plotselingvan ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze goede en zorgzame moeder, schoonmoederen
oma

Rie de Kleijn-de Waal
echtgenote van

Herman de Kleijn
op de leeftijd van 62 jaar.

In dankbare herinnering:
Bom: Herman deKleijn

Wijnandsrade: Jenny en Theo
van Oppen-deKleijn
Femke

3 januari 1990
Prinsbisdomstraat 26
6121 JG Bom
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op zater-
dag 6 januariom 13.00uur in de aulavan het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10. Autobaan
Heerlen, afslag De Beitel.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheid tot schriftelijke condoleances.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval zijn onze zaken
garage

Theo van Oppen
en

't Stübke handwerken
t.m. zaterdag 6 januari

GESLOTEN
Wijnandsrade, Opfergeltstraat 7-9

t
Heden hebben wij afscheid moeten nemen van

Erica Gommans
echtgenote van

Hub Gregoire
Heerlen: G.H. Gregoire

kinderen en kleinkinderen
3 januari 1990
Mariabad 197, 6411 MH Heerlen
Wij zullen haar gedenken in de requiemmis, welke
gehouden zal worden op zaterdag 6 januari 1990 om
10.30 uur, in de dekenale kerk St. Pancratius te
Heerlen, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.10
uur achter in de kerk.

t
Al lang had ik geenkrachten meer.
Zo lang heb ik gestreden, Heer
Maar woordloos biddend, vocht ik,
tot U zei: „leg nu jewapens neer"

Na een leven vol van liefde en eenvoud hebben wij met respect en diepe
bewondering voor zijn moed en wilskracht, in de Odiliakliniek te Geleen
afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader, schoonvader en lieve
opa

Sjeng van Hensberg
echtgenoot van wijlen

Lies Hoenen
Hij overleed op de leeftijd van 80 jaar, voorzien van de h. sacramenten.

Sittard: Lenij Frenken-van Hensberg
Jo Frenken
Maurice, Manon

Munstergeleen: Marjo Leurs-van Hensberg
Hub Leurs
Familie van Hensberg
Familie Hoenen

Munstergeleen, 3 januari 1960
Corr.adres: Mauritsweg 40, 6135 KM Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op maandag 8 januariom 10.30uur in deH. Pancratiuskerk te Munsterge-
leen.
Zaterdagavond tijdens de h. mis om 19.00 uur zal hij bijzonder herdacht
worden in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men & Zn. Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving beschouwd wordt.

Dankbetuiging
De belangstellingen het medeleven bij de ziekte, het overlijdenen de uit-
vaart van mijn lieve man, onze allerbeste pap en schoonvader

Thorn Vleeshouwers
was hartverwarmend.
Daar het onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, willen wij u langs
deze weg hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen, h.h. missen,
troostende woorden en uw aanwezigheid bij de h. mis en begrafenis.

Els Vleeshouwers-van Cleef
en kinderen

Spaubeek, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 7 januari
as. om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Laurentius te Spaubeek.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid en behu l
zaamheid, is heden, na een met geduld gedragen ziekte, van ons heengaan, mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader, opa, bro
schoonbroer, oom en neef

Lambert Kölker I
echtgenoot van

Caroline Bonten
Hij overleed, vol vertrouwen in God, voorzien van de h.h. sacramen
der zieken, op de leeftijd van 57 jaar, in het deWeverziekenhuis te Ht
len.

De diepbedroefdefamilie:
Waubach: C. Kölker-Bonten
Waubach: Leo en JacquelineKölker-Snippe

Bart
Amsterdam: John Kölker

Bertha Goossens
Familie Kölker
Familie Bonten

6374 GE Landgraaf, 3 januari 1990
Schoolstraat 44
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, vindt plaats op
maandag 8 januari as. om 10.30 uur in de St.-Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in dekerk. Aldaar is vanaf 10.10 uurgelegenheid tot schrif-
telijke condoleance.
Op zondag 7 januariwordt vader bijzonder herdacht in de eucharistievie-
ring van 17.30 uur in voornoemde kerk; vooraf om 17.10 uur rozenkrans-
gebed.
De dierbare overledene is opgebaard in de chapelle ardente van het de
Weverziekenhuis; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks tussen 16.00
en 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

-*■

t Jacques Moetewiel, 60 jaar. Roermond. Corr.adres: Churchilllaan 21,
6077 BE St.-Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden op zaterdag 6 januariom 11.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk, te
Roermond.

tAgnes Werens, 79 jaar, weduwe van Harie Kanters, Maasstraat 5, Ooi-
Herten. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 6

januariom 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Michael te Herten.

tMichiel Dassen, 66 jaar, weduwnaarvan Nienke Diekhuis. Posterholt.
Corr.adres: Wilhelminalaan 9, 6061 AX Posterholt. De plechtige uit-

vaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 6 januariom 14.30 uur in de
St.-Matthiaskerk te Posterholt.

t Peter Vaessen, 61 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Spiekers, Kroppe-
straat 39, 6071 HA Swalmen. Op verzoek van de overledene heeft de be-

grafenis in besloten familiekring plaatsgevonden.

«
Enige algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat we hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben en om alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, maar diep bedroefd om zijn heengaan, delen
wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heen-
gegaan, onze lieve oom, dierbare broer, zwager en
neef

Hein Stoffels
weduwnaar van

Ellie Schumacher
Hij overleed op 83-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

Namens de familie:
Zr. Hendrinia Hemen

Heerlen, 3 januari 1990
Wannerstraat 155
Corr.adres: Gasthuisstraat 45
6416 AM Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 6 januarias. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan St.-Cornelius te Heerlerheide, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op der-
k. begraafplaats te Eys.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Het rozenkransgebed, tot intentievan onze dierba-
re overledene, wordt gebeden heden, vrijdag 5 ja-
nuari om 18.45 uur in voornoemde parochiekerk;
aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
hebben wij, ofschoon wel voorbereid, toch nog on-
verwacht, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, op de leeftijd van 78 jaar, in het St. Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade afscheid moeten nemen van
mijn lieve echtgenoot, schoonbroer, oom en neef

Pieter Wetzler
echtgenoot van

Jozefina Schiffler
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. J. Wetzler-Schiffler
Familie Wetzler
Familie Schiffler
Familie Handels

6462 VD Kerkrade, 3 januari 1990
Vroenstraat 301
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 8 januariom 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren. Zaterdagavond om 18.00 uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in de
eucharistieviering in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek, te Kerkrade-Chevre-
mont dagelijks van 18.00tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
tante

Johanna Louisa
Claessen-Jennekens

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 6 januari as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. St.-Nicolaas en Barbara te Val-
kenburg.

t
Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het vrij plotseling overlijden van onze zeer
gewaardeerde oud vice-president van de Oud Lim-
burgse Schuttersfederatie, bestuurslid van de
S.A.S. en erelid van de Edele Eed Broederschap
van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van
Limburg en de H. Sebastianus,

de weledele heer

Pierre Creemers
Wij verliezen in hem een bijzondere persoonlijk-
heid en een man met een bijzonder aanzien binnen
onze schutterswereld. In onze gedachten zal hij
blijven voortleven als een spontane en zeer des-
kundige schuttersvriend.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 6 janua-
ri 1990 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Leonardus te Molenbeersel in België.
De schutters worden verzocht om in uniform aan
de plechtigheid deel te nemen.

President, bestuur en leden van de
Oud Limburgse Schuttersfederatie
Voorzitter, bestuur en leden
van de S.A.S.
Grootmeester, bestuur en leden
van het Kapittel van de Orde

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ondervonden bij
het overlijden en de begrafenis van onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Annie
Kurvers-Prikken

willen wij langs deze weg u allen danken voor uw
condoleances, vele bloemen, alsmede voor uw aan-
wezigheid bij de begeleiding naar haar laatsterust-
plaats.

Kinderen en kleinkinderen
Hulsberg, januari 1990
Kampstraat 19
Wij nodigen u uitvoor deplechtige zeswekendienst
die gehouden wordt op zondag 7 januariom 10.00
uur in deparochiekerk van de H. Clemens te Huls-
berg.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ontvangen in
de vorm van bloemen, condoléancekaartjes, h.h.
missen en uw aanwezigheid bij het overlijdenen de
crematie van mijn man

Pie Weerts
betuig ik u hiermede mijn oprechte dank.

Mevr. Weerts-Xhonneux
Januari 1990

t
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dierbaar was

Karel Rijk
Mevr. M.A. Rijk-Schoonbrood
kinderen enkleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvinden op
zondag 7 januari 199Q om 11.00 uur in de St.-Diony-
siuskerk te Schinnen.

t I
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten. k
Bij God mogen zij wonen,
daarwaar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht,
zijn vrij.

De eerste jaardienst voor

Jos Counen
zal worden gehoudenop zondag 7 januari om IO.O'T
uur in de Pancratiuskerk te Munstergeleen.

Margot Counen-Heyn>
Munstergeleen, januari 1990
Beekstraat 9 fis

i — 4De plechtige eerste jaardienst voor onze dierba^ £
zuster, schoonzuster, tante en nicht k

Maria Gertrudis
Jongen

zal plaatsvinden op zondag 7 januari as. om ll"r
uur in de St.-Lambertuskerk te Kerkrade-C>-' :1 t
trum.

Familie Jonge" .
Kerkrade, januari 1990
Hoofdstraat 45fI >. M

f r
Voor de vele, zeer gewaardeerde blijken van dee''
neming ondervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van onze vader, schoonvader, broer, oPa
en oom

Theodorus Knops
zeggen wij iedereen hartelijk dank.

Familie Knop*
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoude*1

op zaterdag 6 januari 1990 om 19.00 uur in depar"'
chiekerk Sint-Antonius van Padua, Urmond-Oos'-

Kindersterfte derdewereld: 1 op 1

Uw steunbii jft noodzaak!
Giro 5657

TT__ " ThWW*

m WÊ& ia-ai

Memisam
Gezondheidszorg in iU- Denk- «Vrcld

Mt-misa, KcndrachLswfj: -4% 3012 IJ) Rotterdam.

COMMUNIESHOW
Op zondag 7 januariom 14.00 uur ter opening van ons

communieseizoen in hetmotel te Heerlen.
Wij showen ± 100 verschillende communiejurkjesen

jongenspakjes.
Na afloop is er gelegenheid tot kopen.

Kaarten af 5,- verkrijgbaar bij:

COMMUNIEHUIS PEREBOOM
Oranje Nassaustraat 27, Heerlen, 045-712131

BRÜIPSSHOW OP 12 FEBRUARI
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den, die naar hun zéggen de heide-
grond tussen Brunssum en Heerlen
deed schudden.

HALT nauwelijks nog
tot stoppen te brengen

Alternatief straffen vandalen lijkt effectief
. honderd Extasypillen en ruim 250 gram amfetamine:J douane haalde de verdovende middelen uit de auto van de
etsers. Foto: DRIES LINSSEN

Duitsers met
Extasypillen
gearresteerd
w, onze verslaggever
den RADE - Een Patrouille van
Van ne Heerlen heeft in de nacht
jV- w°ensdag op donderdag vijf

llsers aangehouden omdat zij in

het bezit bleken van een kwart kilo
verdovende middelen (amfetami-
ne), waaronder bijna honderd zoge-
naamde Extasy-pillen.
Deze drug op basis van amfetamine
is nog vrij onbekend in Nederland.
Extasy kan op primitieve wijze ge-
maakt worden in een klein laborato-
rium. De politie wil dan ook graag
weten waar de pillen vandaan ko-
men en heeft èen onderzoek naar de
herkomst ervan ingesteld. Het Duit-
se vijftal is lopende dat onderzoek
ingesloten.

Vervolg van pagina 1

Video-verhoor
van jeugdige
slachtoffers

Van onze verslaggever

ROERMOND - De rijkspolitiekorp-
sen in de districten Limburg, Eind-
hoven, Den Bosch en Breda willen
gezamenlijk een aparte accommo-
datie inrichten voor het verhoren:van jeugdigeslachtoffers van seksu-
eel geweld.

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

zaterdag 6 januari 1990
zijn de winkels van

fan linders
voortaan elke zaterdag om

8 uur OPEN!
Terkennismaking in 't "vroege uur" morgen; zaterdag

6-1-1990 van 8 tot 9 uur bij de boodschappen:

1Uverse scharreleieren voor 1.

Politie verbaasd over
oplossing' van moord

Vermeende dader ging zelfs niet in beroep

van een mes. Met een touw wurgde
hij haar. Echter niet nadat hij met
het mes meerdere malen in de buik
had gestoken. De tweede moord op
zijn nicht Erika was niet gepland
maar een gevolg van haar dreiging
aangifte te doen van een ergerlijke
verkrachting.

'StJh N- De ontknoping in dezaakL^lenwerk' heeft zelfs bij de
tLest geroutineerde recherChe-
'in verbazing gewekt. De oplos-
l S van de moord opMartina Norm
reen 2onneklaar: een zich vreemd
We rapende jongeman die nog voor
Sri'? *e op de Plaats van het mis-... Ji was geweest en die bovendien
<je ln de rechtszaal volhield de da-
x 'e zijn en zijn advocaat ook geen
V °eP tegen het vonnis liet aante-ken.

LANDGRAAF - Jonge vuur-
werkovertreders, die in de
Oostelijke Mijnstreek de afge-
lopen dagen buiten hun boek-
jezijn gegaan met rotjes en gil-
lende keukenmeiden en daar-
bij door de dienaren der wet
zijn betrapt, kunnen zo medio
februari een oproep verwach-
ten van het bureau HALT(Het
Alternatief) om 'in ruil' voor
een obligate straf, aangebrach-
te vernielingen te herstellen en
eventuele schade te vergoe-
den. Het vuurwerkproject is
een van het handjevol HALT-
projecten die in Limburg lo-
pen. Betrokkenen bij projec-
ten in Weert, Maastricht en de
Oostelijke Mijnstreek spreken
van een van de meest effectie-
ve middelen tegen rijpend cri-
mineel gedrag van de laatste
jaren.

De alternatieve aanpak is meer dan
effectief is ook de conclusie van een
landelijk evaluatie-onderzoek van
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatie Centrum (WODC)
van het ministerie van Justitie.
De HALT-aanpak bestaat uit pro-
jecten waarbij gemeente, politie en
justitie samenwerken. Strafrechte-
lijk minderjarigen (jongeren van 12
tot en met 18 jaar) die wegens van-
dalisme met de politie in aanraking
zijn gekomen, worden via HALT
aan het werk gezet om de vernielin-
gen diezij hebben aangerichtzelf te
herstellen.

Woede
De jongeman had zijn nicht aange-
boden haar naar huis te begeleiden
maar in een weiland vergreep hij
zich aan haar. In woede stak hij op
haar in en de doktoren telde later 36
messteken in borst en bui. Met zijn
broekriem maakte Jörg S. een einde
aan het leven van de jongevrouw.

'Verwachtingen
Volvo 440 te

hoog gespannen'
Van onze redactie economie

Volvo-directeur Deleye:

■r^den nadat Stollenwerk voor
Kr? gruwelijke moord was veroor-KJf p' Degon de Duitse justitie te
K/^felen aan de juistheid van diens
Erkentenis. De verkrachting van en
K^hioord op Erika Simmler ver-
tr°hden zoveel overeenkomsten.fcgaï^.e moord op Norm dat ook die
L * in allerijl werd heropend. Al
Sirr! dat een neef van Erika
rw^ler ook connecties had gehad
in - vermoorde Martina Norm en

ZlJn woningen werden stapels
*0b'Pse^s gevonden. Volgens de
s erstaatsanwalt hebben de na-
g^eUringen in elk geval duidelijk
j> "^aakt dat de onschuldige dader
kei fls Stollenwerk niet door de wer-
-Be/ e dader is gechanteerd, zoals

uigen hadden gesuggereerd.
;öe

Ir eerste moord, die op Maritann in 1988 was zo is nu gebleken,
Pieegd in paniek. De dader werd

| ?r net meisje met wie hij een kor-
ï) ]|ltierne relatie kende, uitgedaagd. te betalen oftoe te zien hoe
ein vanwege haar minderjarig-

°- strafbare handelingen zoueenbaren.
ge,S S. lokte het meisje naar een af-
ljr eSen fabrieksterrein en ver-

entte haar daar onder bedreiging

BORN - In 1989 zijn in Bom 65.000
Volvo*s 440 geproduceerd, liefst
25.000 minder dan men aanvanke-
lijk bij Volvo Car BV had verwacht.
„Onze verwachtingen waren ambi-
tieus, misschien wel te hoog ge-
spannen", aldus president-directeur
André Deleye.

JeanineWouters van Bureau Halt in
de Oostelijke Mijnstreek kan die
conclusie slechts onderstrepen en
hopen dat ook na 1990 de minister
geld blijft uittrekken voor dit soortprojecten, waarbij de werkzaamhe-
den zoveel mogelijk te maken heb-
ben met de delictendie de jongeren
pleegden.

'In dieverhoorruimte worden video-
faciliteiten aangebracht zodat het
slachtoffer slechts eenmaal de pijn-
lijke gebeurtenissen hoeft te vertel-
len en traumatische ervaringen zo
beperkt mogelijk blijven. De kind-
vriendelijke verhoorruimte wordt
waarschijnlijk nog dit jaar op een
centrale plaats ingericht, aldus
woordvoerder H. Clabbers van de
Rijkspolitie in Limburg.
Volgens Clabbers is het idee gebo-
ren in een vergadering van de pro-
cureurs-generaal van de vijf ge-
rechtshoven in Nederland. Dat
heeft geleid tot een experiment in
Amsterdam, dat goede resultaten
heeft opgeleverd.

'De rijkspolitiekorpsen behorende
tot het rechtsgebied van de procu-
reur-generaal in Den Bosch hebben
eveneens positiefop het idee gerea-
geerd en besloten de gelden die be-
schikbaar komen uit de posten 'sa-
menleving en criminaliteit' en
'slachtofferzorg' te benutten voor de
inrichting van zon gezamenlijke fa-
ciliteit.
Het precieze plan wordt op dit mo-
ment uitgewerkt. Ook worden er
nog initiatieven genomen om op dit
punt tot samenwerking te komen
met de gemeentelijke politiekorp-
sen.
Voor het verhoor van kinderen met
behulp van video-camera's is overi-
gens een speciale aanpak vereist.
Voor de agenten die met jeugdza-
ken zijn belast zal er dan ook een
speciale training van 28 dagen wor-
den gehouden.
Hoewel een videoband niet als slui-
tend bewijsstuk door de rechter
wordt geaccepteerd, helpt het wel
de justitiële macht te overtuigen.
Verder kan kritiek achteraf over de
wijze waarop de feiten boven tafel
zijn gehaald aan de hand van de vi-
deobeeldenworden weerlegd.

Investeringen kleine ondernemers 30 procent gedaald

'Maastricht kieskeurig
met uitgifte bouwgrond'

Ruim zestig procent van de vanda-
len die aan een HALT-project deel-
namen, maakte zich aanzienlijk
minder ofhelemaal niet meer schul-
dig aan vandalisme in het jaar vol-
gend op de alternatieve afdoening.
Het WODC onderzocht niet alleen
het effect van de HALT-projecten
maar ook de achtergronden van de
jongeren. Volgens de onderzoekers
zijn het doorgaans jongens van 14
tot 16 jaar oud. Het merendeel van
hen zit op school en functioneert re-delijk tot goed, zonder in extreme
mate te spijbelen.

„Zo kan Maastricht de haar toege-
dichte uitbouw als agglomeratie in
het stedelijk knooppunt Maastrich-
t/Heerlen in de jaren negentig niet
waar maken."

De Volvo-topman voert in het per-
soneelsblad De Binnenspiegel als
voornaamste verklaring agn de late
introductie op de Britse markt. In
totaal zijn vorig jaar 57.000 Volvo's
440 verkocht. Deleye vindt dat geen
tegenvaller. „Vergeet niet dat we
met dit produktie-aantal meer dan
60 procent van ons maximale pro-
duktie-niveau440 halen, in één jaar.
Andere fabrikanten zouden jaloers
zijn op deze prestatie."
De Volvo 300blijft een verkoop-suc-
ces. De verwachting was, dat na de
introductie van de 440 de produktie
van de 300 snel ten einde zou zijn.
Toch zij er in 1989 nog bijna 60.000
van verkocht.
De verwachtingen van de onlangs
geïntroduceerde 460 zijn voorzich-
tig. Deleye verwacht er op den duur
30.000 per jaarvan te kunnen verko-
pen.

Man plots
in de rug
geschoten

Voorlichting
over Oort

MAASTRICHT - De kleine bedrij-
ven in Maastricht hebben vorig jaar
dertig procent minder geïnvesteerd
dan in het voorafgaande jaar. Deze
forse daling staat in schril contrast
met de bedragen die de grote bedrij-
ven in Maastricht investeerden: zij
staken 38 procent méér in hun be-
drijf. Voorzitter T.Versteegh van de
Kamer van Koophandel noemde
deze ontwikkeling gisteren in zijn
nieuwjaarstoespraak zorgwekkend.

De meeste jongens wonen bij hun
ouders thuis en hebben het daar
naar hun zin. Overmatig gebruik
van alcohol of softdrugs is niet wijd
verbreid onder deze jongeren. Maar
in tegenstelling tot de gemiddelde
Nederlandse jongeren plegen deze
jongensveel delicten: graffiti, vuur-
werk afsteken buiten toegestane tij-
den, telefooncellen vernielen, ruiten
ingooien maar ook winkeldiefstal
en agressie tegen personen.

Kamer bekend is," aldus Haane
Versteegh citeerde gisteren de eco-
nomische beleidsnota die de ge-
meente pas geleden uitbracht en
waarin de ambtenaren zelf al signa-
leren dat onder de traditionele be-
drijfsvormen een behoefte aan twin-
tig hectare grond bestaat. De KvK-
voorzitter vond dat de politieke be-
sluitvormers snel een beter beeld
van de 'traditionele' industrie moet
krijgen. „Zij hebben het afgelopen
decennium een evolutie en groei
doorgemaakt van nieuwe produkt-
ontwikkelingen en produktiepro-
cessen," aldus Versteegh die zei dat
het onderscheid tussen traditioneel
en high-tech slechts kunstmatig is.

Provincie
besteedt
werk uit

Van nt ~ In de vroege ochtend
len 'euwjaar is een man (bege-
str- door een vrouw) in de Peter-
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die dat gisteren pas; £end maakte, tast nog volledign het duister.
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dat ik je zal doden." Nadat
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J sprak met een Grieks accent.

De teruggang in de investeringen
bij de kleine bedrijven is ook niet te
rijmen met de betere gang van za-
ken in de rest van de provincie en
het land. In Maastricht werd in 1989
aanzienlijk minder geïnvesteerd
dan in de provincie Limburg, zo
blijkt uit de jaarlijkseERBO-enquê-
te van de gezamenlijke Kamers.
Versteegh: „De ontwikkeling in
Maastricht spreekt heel duidelijke
taal. Een kloof in de investerings-
som van tien procentpunten ten op-
zichte van onze directe omgeving
behoeft geen nadere uitleg."
Volgens de Kamervoorzitter is de
dalende investeringslust bij de klei-
ne bedrijven te wijten aan de hou-
ding van de gemeente Maastricht.
Versteegh vreest dat het gemeente-
bestuur zich tè kieskeurig opstelt
bij de uitgifte van de industrieter-
reinen. „De traditionele industrie
wordt gevoeld als vies, vuil, zwaar,
ruimte-ontsierend, milieu-verpes-
tend en niet goed betaald. Niets is
nu minder waar," aldus Versteegh
in zijn rede in het MECC.

Hulpverleners in Limburg vinden
het van groot belang dat jeugdigen
die via het HALT-project worden
aangepakt niet in de dossiers van
justitie belanden (mits het een eer-
ste delict is en de schade niet meer
dan 500 gulden bedraagt) en na een
deelname aan een project meestal
ook geen aanstalten maken te reci-
diveren. Dertig bedrijven en instel-
lingen uit de Oostelijke Mijnstreek
doen mee en willen dus Halters een
tijdlang in dienst te nemen.

HEERLEN - Het CNV in Limburg
houdt de komende weken informa-
tie-avonden over de gevolgen van
de invoering van de wet 'Oort' voor
de inkomstenbelasting. Het loon-
briefje van de werknemers zal er
voortaan iets anders gaan uitzien.
De avonden zijn voor CNV-ledenen
hun partners gratis toegankelijk en
beginnen allemaal om 20.00 uur. Op
11 januari is er een bijeenkomst in
de Oranjerie in Roermond en in Ho-
tel J. v.d. Kroon in Weert, 16 januari
in het Nationaal Sportcentrum in
Sittard, 17 januari in café Oos Bo-
chezerhei in Bocholtz, 18 januari in
De Brikke Oave in Brunssum en 22
januari in het Maaspaviljoen in
Maastricht.

De Halters krijgen voor deze strafu-
ren niets betaald. Daarom worden
er tijdens de gesprekken ook afspra-
ken gemaakt worden over de ma-
nier waarop de schade vergoed
wordt. Dit kan enerzijds door zelf
het vernielde te herstellen, ofander-
zijds door een schadevergoeding te
betalen. Jeanine Wouters: „wij drin-
gen er bij de ouders altijd op aan
hun kinderen zelf de schade laten
vergoeden, door bijvoorbeeld een
bijbaantje te nemen. Het bewust-
wordingseffect is dan veel groter."

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - A raison van ruim
450.000 gulden willen Gedeputeer-
deStaten een extern adviesburo be-
lasten met een inhaalproject ter af-
doening van 57 vergunningaanvra-
gen voor winning van grondwater.
Ii
Als gevolg van diverse omstandig-
heden is op dat terrein een grote
achterstand ontstaan. GS achten
het geboden deze achterstand snel
ongedaan te maken, maar de daar-
mee te belasten provinciale dienst
heeft dehanden vol aan het verwer-
ken van lopende en nog te verwach-
ten aanvragen. Vandaar het voorstel
aan Provinciale Staten het inhaal-
project uit te besteden.

Het moet worden uitgevoerd tussen
1 maartvan dit jaaren 1 maart 1992.
De kosten worden voor een bedrag
van 95.000 gulden voldaan uit leges-
opbrengsten en, voor de resterende
360.000 gulden, uit de begrotings-
post 'Onvoorzien.

De Maastrichtse Kamer heeft al ja-
ren kritiek op het beleid van de ge-
meente Maastricht dat, zoals Ver-
steegh het noemde, meer aandacht
heeft voor alles wat high-tech is en
architectonisch aantrekkelijk is.
Ook de algemeen secretaris van de
KvK, drs P.Haane, verzuchtte on-
langs na zijn benoeming dat in
Maastricht als 'haute' moet zijn.
Volgens Haane worden investe-
ringsbeslissingen voor nieuwbouw
op in totaal vier hectare grond als-
maar uitgesteld, omdat de gemeen-
te Maastricht geen ruimte biedt aan
de traditionele ondernemer. „En
dan heb ik het alleen over wat bij de

Het Bureau HALT ondergebracht
bij de politie Landgraaf heeft het af-
gelopen jaaraan 67 jongeren een al-
ternatieve straf uitgedeeld. Ook el-
ders in Limburg kwamen enkele
tientallen jongeren aan de beurt.
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Geen opheldering
over lichtflits

Tevergeefsespeurtocht naar krater meteoriet
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" De winnende foto van WMC'B9.

KERKRADE - De foto 'Schim-
men' van Heerlenaar R. Karsten
werd gekozen als de beste in-
zwending voor de fotowedstrijd
WMC'B9. Tachtig mensen stuur-
den hun fotografische visie in op
het geslaagde feest in Kerkrade.

Op de tweede plaats eindigde
J. Korevaar uit Geleen, terwijl de
Kerkradenaren I. Martijn,
L. Bosten en J. Stolp de derde,
vierde en vijfde plaats behaal-

De winnende
WMC-foto

den. De publieksprijs was voor
J. Nijdam ook afkomstig uit de
Klankstad.

Bij de jeugd was de 14-jarige
Übachsbergse M. Kaus die met

de hoogste eer ging strijkenvoor
B. Vondenhoff (12) en M. Ruiters
(16) uitKerkrade.

De prijzen werden beschikbaar
gesteld door het bedrijf Medtro-
nic en uitgereikt door juryvoor-
zitter Frits Sprokel. De winnen-
de foto's zijn nog een maand te
bezichtigen in het Wijngracht-
theater. Daarna zal de stichting
WMC ze voor PR-doeleinden ge-
bruiken.

Gijzelnemer
vlucht naar
buitenland

MEERSSEN -De man, dieop 13
december vorig jaar het gezin
van Meerssens burgemeester
Karel Majoor heeft gegijzeld en
op die manier 10.000 gulden
heeft buitgemaakt, blijkt naar
het buitenland te zijn gevlucht.
„Naar een land waarmee Neder-
land geen uitleveringsverdrag
heeft. Dat maakt een arrestatie
van de man op dit moment on-
mogelijk," zo laat persofficier
van justitie mr Nabben desge-
vraagd weten.

den uit de mededeling dat Ne-
derland met dat land geen uitle-
veringsverdrag heeft.

Hij wil in het belang van het on-
derzoek niet zeggen welk land
dat is. De conclusie is juist dat
het een land buiten Europa is.
Dat kan namelijk afgeleid wor-

land waarmee Nederland wél
een uitleveringsverdrag heeft.
Mr Nabben sluit niet uit dat de
verdachte ter gelegener tijd naar
Nederland terugkeert. „Hij heeft
hier immers alles achtergelaten."
Zoals eerder gemeld is de identi-
teit van de gijzelnemer bij justi-
tie bekend, maar om onderzoeks-
technische redenen worden
daarover nog altijd geen mede-
delingen gedaan. „Het onder-
zoek is zover gevorderd dat wij
een redelijk goed beeld hebben
wat zich op de 13 december heeft
afgespeeld ten huize van burge-
meester Majoor. Ook de vlucht-
route van de verdachte op die
dag, alsook daarna is ons be-
kend," aldus mr Nabben.

BRUNSSUM - Meteoriet of niet?
Dat vraagt de Volksterrenwacht
Hercules in Heerlen zich nog steeds
af, nadat dinsdagavond enkele men-
sen aan het firmament een lichtflits
zagen en vervolgens een knal hoor-

Mr Nabben noemt het om diere-
den ook niet zinvol om een uitle-
veringsverzoek te doen. Wat jus-
titie nu te doen staat is nauwlet-
tend de bewegingen van de man
in de gaten houden. Of hij bij-
voorbeeld verder reist naar een

„Het is zeker niet onmogelijk dat
een meteoriet de aardbodem is inge-
slagen. Maar na twee dagen speuren
hebben we nog steeds geen krater
gevonden. Inmiddels houden we
ook rekening met iets anders. Het
kan evengoed dat er een stuk satel-
liet is neergekomen. Dat zou mis-
schien ook die lichtflits en die dreun
kunnen verklaren. We blijven in
ieder geval doorzoeken. Want het is
verdraaid spannend naar een oplos-
singte zoeken, waarmee we datgene
wat zich begin deze week vlakbij
onze Sterrenwacht heeft voorge-
daan, kunnen ophelderen."
Directeur Souren van de Volkstet-
rewacht moet lang nadenken om
zich te herinneren wanneer voor het
laatst een 'tastbare brok universum'
door de dampkringkwam gevlogen
en als een vuurbol de Limburgse
aarde naderde om zich daar vervol-
gens met onwezenlijke snelheid in
te boren.

„Ik dacht dat er maar één of twee
keer eerder een vuurbol inLimburg
is neergekomen. En dat is lang gele-
den. Het is dus van belang, indien er
ook daadwerkelijk een meteoriet is
ingeslagen, dat we die localiseren.
Er zou immers belangrijk onder-
zoek met dat materiaal verricht
kunnen worden."

Souren heeft inmiddels al contact
gehad met een van de getuigen, die
dinsdag het verschijnsel heeft ge-
zien. „Daardoor kunnen we van-
daag gerichter zoeken, want het ge-
bied waar die meteoriet of iets an-
ders is neergekomen, heeft die man
voor ons afgebakend."
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Door onze correspondente

RIO DE JANEIRO - Deze
week worden honderden poli-
tieagenten uit heel Brazilië
naar Boa Vista, een stad in het
noorden van de Amazone ge-
vlogen. Zij moeten een bijna
onmogelijke taak volbrengen:
45.000 goudzoekers verwijde-
ren uit indianenreservaten
verspreid in de provincie Ro-
raima. Het leger wordt achter
de hand gehouden.

Het komt regelmatig voor dat goud-
zoekers illegaal indianenreservaten
binnendringen. Dit is echter de eer-
stekeer dat de Braziliaanseregering
op zo grote schaal politie en leger in-
zet om de goudzoekers (garimpei-
ros) te verdrijven.
Indianenleiders, mensenrechtenor-
ganisaties en de kerk hebben meer
dan een jaar campagne gevoerd

voor ingrijpen van de politie. Als ge-
volg van de invasie van garimpeiros
heerst er nu in de reservaten een
malaria-epidemie en is meer dan de
helft van de indianen ondervoed of
ernstig ziek.

In Brazilië leven ongeveer tiendui-
zend lanomami-indianen, van wie
de meesten in het oerwoud van Ro-
raima. Gewone infecties kunnen
voor de indianen, die vaak hun le-
venlang geen contact hebben gehad
met de buitenwereld en dus geen af-
weerstoffen bezitten, dodelyk zijn.
Daarom noemde de Braziliaanse
bisschoppenconferentie de invasie
van de garimpeiros vorig jaar een
„volkenmoord met voorbedachte
rade".

Malaria
De eerste malariagevallen onder de
lanomami deden zich driejaar gele-
den voor, kort na de komst van de

goudzoekers. Het aantal ziekten
heeft zich echter snel uitgebreid.
Artsen signaleerden de afgelopen
maanden behalve malaria, ook ge-
vallen van tbc, geelzucht en ge-
slachtsziekten. Afgelopen jaar over-
ledenzeker tweehonderd lanomami
aan hun aandoeningen. In een pro-
visorisch opvangcentrum in Boa
Vista liggen nog eens honderdder-
tig doodzieke indianen.
De Nationale Federatie van de In-
diaan (Funai), een overheidsorgani-
satie, schat dat meer dan vijfdui-
zend lanomami op het ogenblik ma-
laria onder de leden heeft of ernstig
ondervoed is. Omdat de goudzoe-
kers in dezelfde rivieren vissen als
de indianen en in dezelfde bossen
jagen en vruchten plukken, ont-
stond een tekort aan voedsel..

Noodhulp
Dinsdag is het eerste vliegtuig van
de Braziliaanse luchtmacht met art-
sen en noodhulp vertrokken. Het is
de bedoeling dat zes medische
teams de kleine twintig indianenre-
servaten in Roraima afreizen en me-
dicijnen uitdelen. Ernstig zieke
lanomami worden naar het zieken-huis van Boa Vista gebracht.

de reservaten. Zij proberen de
goudzoekers via hun leiders ervan
te overtuigen dat zij maar beter kun-
nen vertrekken.

Drooglegging
Het tweede middel dat minister
Saulo Ramos in de strijd werpt is
drooglegging. Aanstaande zondag
worden de meer dan honderd illega-
le vliegveldjes in het oerwoud afge-
zet om de goudzoekers van hun be-
voorrading af te snijden en uit te
hongeren. Levert ook dat niet het
gewenste resultaat, dan treden de
militairenaan en komt het dienstpi-
stool te voorschijn.

Zowel Funai als minister Saulo Ra-
mos geloven dat het niet tot schiet-
partijen zal komen. Maar de politie
heeft gezegd „op alles" voorbereid
te zijn. De voorzitter van de vak-
bond van goudzoekers van Rorai-
ma, JoséTeixeira Peixoto, verklaar-
de drie weken geleden manhaftig,
dat gedwongen vertrek een bloed-
bad zou kunnen betekenen. „We
zullen niet aarzelen ons te verzet-
ten".

Bulgaren betogen
tegen rechten

voor islamieten
SOFIA - In de stad Kardjali, in het
zuiden van Bulgarije, zijn gisteren
opnieuw Bulgaren de straat opge-
gaan om te protesteren tegen het
herstel van de rechten van de isla-
mitische minderheid in het land.
Tegelijkertijd zijn vanuit verschil-
lende plaatsen kolonnes auto's op
weg naar Sofia om daar voor het

parlementsgebouw een protestde-
monstratie te houden.

De tegenstanders van het nieuwe
beleid willen druk uitoefenen op de
Bulgaarse communistische partij en
de regering om de gedwongen bul-
garisering van de moslims in het
land niet terug te draaien. Om 18.00

Maar nu D-day nadert, lijkt de stem-
ming omgeslagen. „We zijn zenuw-
achtig", zegt Verlei Silva Bueno,
voorzitter van de enige coöperatie
van goudzoekers in Roraima. De on-
zekerheid is groot. Volgens Silva
moeten de garimpeiros alles over de
op handen zijnde actie uit de krant
lezen. „Van overleg is geen sprake",
zegt hij.

Zenuwachtig

uur loopt het ultimatum van de
togers af, die gedreigd hebben
dagtwee uur lang massaal het y.
neer te leggen als de autorite^geen referendum over de P°s\van de Bulgaarse islamieten org^
seren.
Vanuit Haskovo en Smoljan, i*l j
buurt van Kardjali, en Razgrad..
het noorden van het land, zijn 131,
rijen auto's onderweg naar Sofia °te betogen vóór het nationale P3^ment. De parlementscomrni^
voor de bescherming van het
meen belang en de rechten vafl' (
burgers bespreekt donderdag
vertegenwoordigers van onafll^kelijke groeperingen een voor^j
voor een resolutie over „de verS1,
king van de nationale eenheid \j
het Bulgaarse volk", die 15 jaD^
aan het parlement wordt voo"
legd.

defd gasten komen op 12 januari ih"
Aken aan. Er is een omvangrijk pro-
gramma samengesteld, met onder
meer een begroetingsfeest, een

stadsbezichtiging, een mis en
bezoek aan de Akense dom efl j
raadhuis. Op zondagmiddag <i
twaalf uur zullen de bussen v/cc g
rugri.jden naar het Oostd^
Naumburg.

Al enkele dagen na de openstel^
van grenzen tussen de BondsffJJ,
bliek en de DDR stelde ftol^voor burgers uit het Oostd^,
Naumburg uit te nodigen voor
gratis bezoek aan Aken.

AKEN - De stad Aken krijgt bin-
nenkort bezoek van 200 inwoners
van haar Oostduitse partnerstad
Naumburg. De reis en het verblijf
van de Oostduitsers wordt betaald
door een aantal Akense bedrijven
en personen. Het is een initiatiefvan
de Akense hotelier en gastronoom
Hans Holland.

Het Akense vervoersbedrijf
ASEAG zal de Naumburgers met
vier bussen ophalen. De tweehon-

Tweehonderd
Naumburgers

naar Aken

Pleidooi voor
verdubbeling

politie-opleiding
APELDOORN- De algemeen in-
specteur van het Korps Rijkspo-
litie, generaal W. Frackers, vindt
dat de „opleidingsinspanning"
van de Nederlandse politie-orga-
nisatie de komende jaren moet
worden verdubbeld. Hij noemde
dat donderdag in zijn nieuw-
jaarstoespraak geen luxe* maar
een noodzaak in een veranderen-
de samenleving.
Op het ogenblik wordt een klei-
ne tien procent van de tyd van
politiemensen gebruikt voor op-
leiding. Maar volgens Frackers
zullen er meer tijd, geld en man-
kracht in moeten worden gesto-
ken.
Zo moet worden gewerkt aan

vergroting van kennis over en in-
zicht in de nieuwe multi-etnische
samenleving, aan meer deskun-
digheid op het terrein van de cri-
minele analyse, vergroting van
de kennis van technologische
ontwikkelingen op het gebied
van de informatica en aan meer
talenkennis en inzicht in andere
culturen.

Als andere belangrijke aan-
dachtspunten voor de politie in
de toekomst noemde Frackers
de milieuproblematiek en de
sterke schaalvergroting op inter-
nationaal niveau. Hij zei dat het
een niet geringe inspanning zal
vergen met schaarse middelen
de toenemende internationale
misdaad en nieuwe vormen van
criminaliteit, by voorbeeld com-
puterfraude, aan te pakken en
daarnaast ook op plaatselijk ni-
veau optimaal te zorgen voor
orde en veiligheid.

De vakbond en de coöperatie zijn
inmiddels voorstander van vrijwil-
lig vertrek. Silva Bueno is ervan
overtuigd dat de meeste van zijn
collega's volgende week zonder veel
gesputter het veld ruimen als de po-
litie hen daartoe tenminste de kans
geeft. „We zijn geen slechte mensen.
We gunnen de indianen hun reser-
vaten. Maar wij moeten toch ook be-
staan", verzekert hy.

De actie is de tweede poging van
Funai om de lanomamite helpen. In
oktober keerde een ploeg artsen uit
de hoofdstad Brasilia onverrichter-
zake terug. De geneesheren waren
verdwaald en voorts met de dood
bedreigd door garimpeiros, die
dachten dat de politie op hun dak
was gestuurd. Even tevoren had na-
melijk de federale rechtbank in Bra-
silia bepaald dat de goudzoekersuit
dereservaten moesten verdwijnen.
Het bleef even stil na deze overwin-
ningvan de indianenorganisaties in
derechtzaal. Maar in decemberkon-
digde de minister van jusitieaan dat
hy desnoodsmet hulp van het leger
het gerechtelijk besluit zou uitvoe-
,ren. De garimpeiros kregen tot 7 ja-
nuari, aanstaande zondag, de tijd
om hun biezen te pakken.De garim-
peiros worden nu langzaam in het
nauw gedreven. Vorige week arri-
veerden de eerste politieagenten in
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Braziliaanse regering bereid leger in te zetten

Goudzoekers moeten weg
uit Indianenreservaat



K Vereniging Geen Uitbreiding
L^ëveld Beek, de gewestelijke
LjLy°or het Landbouwschap enr Limburg willenELj mst van de bedryven tegen-r«en.

Van onze redactie economie

MAASTRICHT - „We zijn weer ge-
weldig gegroeid", meldde de trotse
luchthavendirecteurW. Jense giste-
ren tijdens de nieuwjaarsborrel van
Maastricht Airport. In 1989 groeide
het aantal vliegbewegingen op Beek
met 20 procent tot een totaal van
90.000, het aantal passagiers groeide
met 35 procent tot 310.00Q en het
vrachtvervoer groeide ondanks het
vertrek van XP van 52.000 naar
55.000 ton.

Dat alles heeft er voor gezorgd dat
de werkgelegenheid op de luchtha-
ven in het afgelopen jaarmet 20 pro-
cent kon groeien tot 1400 arbeids-
plaatsen. Jense schat dat nu in to-
taal zon 4000 mensen in Limburg
voor hun inkomen afhankelijk zijn
van de luchthaven.

De groei in het passagiersvervoer
kwam grotendeels tot stand door de
toename van vakantiecharters. Een
ontwikkeling die zich dit jaar vol-
gens Jense versterkt zal doorzetten.

ln het hoogseizoen zullen zon 20
vluchten per week naar 13 verschil-
lende , vakantiebestemmingen
plaatsvinden. Net als eenjaar eerder
heeft 40 procent van de vakantie-
passaiers de Duitse nationaliteit.
Jense verwacht dat dit jaarvoor het
eerst het aantal vakantiepassagiers
uit België zal groeien.
Hij voorspelde bovendien dat bin-
nen twee jaar 400.000 passagiers
vanafBeek zullen vertrekken.
Opnieuw liet Jense weten dat de
luchthaven zich ernstig gediscrimi-
neerd voelt doordat er nog steeds
geen duidelijkheid is over de toe-
komst van de luchthaven.
Eind 1989 zou het kabinet de knoop
doorhakken Over de Oost-westbaan,
maar een beslissing is tot nu toe uit-
gebleven. Intussen behoort Neder-
land tot de meest strenge landen ter
wereld wat betreft de geluidsnor-
men en de regels voor nachtvluch-
ten. Om die reden is Jense bang dat
het luchtvrachtbedrijf Emery bin-
nenkort net als Elan, Pandalink en
XP een keus maaktvoor verhuizing
naar Düsseldorf ofKeulen.

Hummel wenst niet
voor PvdA in raad

Koppeling
Daarom verbaasde het Riem in
hoge mate dat in een ambtelijk ad-
vies aan de Raad van State', geda-
teerd 29 augustus 1989, de koppe-
ling tussen de oost-west baan en het
bedrijventerrein wel gelegd wordt.
Hij bestreed de opvatting van de ad-
viseur dater zonder Oost-west baan
weinig behoefte meer aan het be-
drijventerrein zou bestaan en noem-
de deze conclusie 'voorbarig.

iJJ 2ei dat het bedrijventerrein
yn° Europe) los gezien moest
'esth van de aanleë van de Oost-D^baan. Gezien de hoge werk-
Ujj in Heerlen en Maastricht is
t~ dingend nodig nieuwe werkge-, nheid aan te trekken. De gede-
prae£de beriep zich op een uit-
e *ak van de waarnemend voorzit-

Jan de afdeling rechtspraak van
tf ,ad van State, waarbij in okto-
u 1988 de bouw van een loodsy de expediteur Frans Maasa toegestaan.

De adviseur vindt het bedrijventer-
rein een onaanvaardbare aantasting
van de groene buffer tussen de ste-
delijke gebieden van Maastricht en
de Westelijke Mijnstreek.

Van onze verslaggever

Van onze correspondente

Iri'iiVle beslissing oordeelde devoor-y dat de bezwaren niet zo zwaar
jBen dat e k omst van het bedryfkon doorgaan. Ook stond in de Burgemeester van Goethem wees

op de internationale ligging van de
luchthaven Zuid-Limburg. Het be-
drijventerrein kon de economische
structuur van het gebied verster-
ken.

mogelijkheid hem eventueel op de
definitieve lijst te plaatsen, aange-
zien hij wel op de zogenoemde alfa-
betische lijst stond. Maandag aan-
staande komt de PvdA Heerlen bij-
een om de definitieve lijst vast te
stellen.

Grootscheeps
bloedonderzoek
in Lanaken Hummel heeft nu echter zelf de

deur dicht gedaan. In een brief aande commissie die de conceptlijst
heeft samengesteld, schryft de
Hoensbroekse politicus dat het ver-,
schil in opvatting over wat behoor-
lijk is en als bestuurlijk en politiek
zuiver moet worden beschouwd,
dusdanig groot is tussen de com-missie en hyzelf, dat overbruggingdaarvan onmogelijk is.

HEERLEN- Rein Hummel heeft de
PvdA in Heerlen laten weten niet
meer beschikbaar te zijnvoor de ko-
mende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Het vroegere TweedeKamerlid
voor de PvdA kwam niet voor op de
advieslijst van de Heerlense PvdA,
maar de afdeling had wel nog de

De Vereniging Geen Uitbreiding
Vliegveld Beek, Landbouwschap
en Milieufederatie vinden de aanleg

Limburgse politie
verdeeld over
nut assistenten

j^AKEN - De Belgisch-Lim-
u Bse gemeente Lanaken wil ietsy om het tekort aan beenmerg-
t"oren in België op te lossen. Het
L^eentebestuur gaat alle inwoners
k^n de 18 en 60 jaaraanschrijven
jede vraag een bloedafname af te

In de brief stelt Hummel dat men
niet aan de indruk kan ontkomendat zaken als de kwestie Pronk (die
op de Limburgse PvdA-lijst stond,
maar in Den Haag woonde) en de
kwestie Zuidgeest (financiële peri-
kelen rond aankoop van de boeren-
hoeve de Schiffelerhof) in de doof-
pot worden gestopt.

Hummel heeft in eerdere instantiesal laten weten, dat hij vindt dat dit
soort zaken aan de orde gesteld
moet kunnen worden, ook als het
om partijgenoten gaat. Hij werd er-
van beschuldigd de hand te hebben
gehad in het naar buiten brengen
van deze kwesties. „Maar uit onder-
zoek is gebleken dan van enige on-
zuivere of ongehoorlijke betrokken-
heid van mij daarbij geens sprake is,
of ooit is geweest," aldus Hummel
in de brief.

n analyses van die bloedstalen
(den opgeslagen in de donorban-L van de universitaire centra. AlsJ^ een leukemiepatiënt aandient
i^ een donor nodig heeft, wordt
ï[! de persoon met de overeen-
JjTOrriende bloedtypering toestem-CjB gevraagd beenmerg af te ne-
il 5' Het beenmergdonorbestand
Lrelgië telt circa 5.000 donoren,

*IJI er in totaal 50.000 nodig zijn.

kettingbotsing
legt verkeer
op A2lam

9ln Helmond werden gisteren
de eerste politie-assistenten
beëdigd. De politie in Limburg
is verdeeld over het nut van de
assistenten. FotoANP

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

Limburgse Unie

VALKENBURG- In de Valken-
burgse Scala worden dit week-
einde de kampioenen van de dui-
vensport van verleden jaar gelau-
werd. Bovendien zijn er de top-
duiven van 1989 te zien. Duizen-
den melkers uit bijna alle landen
van Europa komen naar het toe-
ristenstadje aan de Geul. Bijna
alle hotels zijn volgeboekt.

Duivensport
huldigt haar
kampioenen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Politiekorpsen in
Limburg hebben verdeeld gerea-
geerd op het initiatief van de ge-
meentepolitie in Helmond om poli-
tie-assistenten in te zetten. In Heer-
len is men bang voor 'hulpsheriffs',
terwijl de gemeentepolitie in Maas-
tricht het initiatief toejuicht. Bij de
rijkspolitie Limburg zijn er plannen
om in de toekomst de reserve-poli-
tie om te vormen tot een vrijwillig
politiekorps met nieuwe taken.

De Helmondse politie-assistenten,
die een deel van de werkzaamheden
van de gewone agent overnemen,
worden in Heerlen opgeleid. De ze-
ven assistenten zijn gisteren in Hel-
mond geïnstalleerd. Eenmaal opge-
leid mogen ze niet al het politiewerk
doen.
„De assistenten mogen niet mee-
werken aan moordonderzoek ofver-keersongelukken met dodelijke af-
loop. Ze houden wel toezicht in de
binnenstad en werken mee aan pre-ventieve acties. Verder bemannen
ze de meldkamer en houden toe-zicht op arrestanten," aldus voor-lichter Barnard van de Helmondse
politie. Hij vergelijkt het verschil
tussen assistent en agent met het
verschil tussen ziekenverzorgster
en verpleegster in een ziekenhuis.„Voor de buitenwereld lijkt het éénfunctie maar er zijn wel degelijk
verschillen."
Ook de opleiding is minder diep-
gaand. De politieschool Heerlengeeft de assistenten in spé een oplei-
dingvan vier maanden. Ter vergelij-

king: een normale politieopleiding
duurt 21 maanden. Volgens ad-
junct-directeur E. Gerards van de
politieschool in Heerlen is die korte
opleiding geen bezwaar. „De assis-
tenten krijgen de basiskennis van
het politiewerk," aldus Gerards.

De korpsleiding in Maastricht ziet
wel wat in het initiatief. „Op deze
manier wordt het enorme perso-
neelstekort bij de gemeentepolitie
efficiënt opgelost," aldus woord-
voerder H. Peters. De Maastrichtse
politie, die momenteel wordt gere-
organiseerd, heeft echter geen plan-
nen om ook politie-assistenten aan
te nemen. Wel zijn er acht gevan-
genbewaarders in dienst. Deze heb-
ben, na een interne opleiding, hetbewakingswerk van de agenten
hebben overgenomen waardoor die
voor ander werk beschikbaar zijn.

De gemeentepolitie Heerlen is min-
der positief.Volgens voorlichter Na-
berhuis is: er geen behoefte aan
'hulpshenffs' maar aan volledig ge-
kwalificeerde politiemensen. „Als
we een cipier of een receptioniste
nodig hebben nemen we wel bur-
gera aan," aldus Naberhuis. Ook in
de gemeenten Kerkrade en Sittard
heeft men liever meer agenten. In
beide gemeentenziet men weinig in,
het inzetten van assistenten.

Volgens de heer Gerards van de
Heerlense politieschool zal er, als
het experiment met de politie-assis-
tenten goed verloopt, een mogelijk-
heid komen om van assistent volle-
dig bevoegd agent te worden.

HT

INTEREN - By een verkeerson-

°^ de A2tussen Roosteren en
2iJn gisteravond om 10 uur ze-

ijj auto's op elkaar gebotst. Daar-
een tot nu toe onbekende

gewond. Zij werd overge-
*M r\naar net ziekenhuis van Sit-
itl "De aanleiding tot de crash was
is:£robleem met deLPG-installa-
jL"een BMW, die de eigenaar pas
\h orgen nad gekocnt- De

en die on<^er de motorkap
n kwamen ' trokken bij het

|V erende verkeer zoveel aandacht
r»ïfen on°Plettende automobilist|V neter verder op een ongeluk ver-kil aak*e waardoor uiteindelijk ze-B^i Personenwagens bij de crah be-ll raakten.
Rri. andweer van Susteren moestk|j 6 rende een uur de autowegvoor
k$ s.verkeer afsluiten omdat in de
Scande BMW explosiegevaar
ta^de. Drie van de zeven perso-
Hq. agens waren rijp voor de

MAASTRICHT - Bij een overval
gisteravond op de EDAH-vestiging
in Maastricht hebben de daders een
flink bedrag aan geld buitgemaakt.
Tegen sluitingstijd - het was koop-
avond - kwamen drie gewapende
en gemaskerde mannen de zaak aan
de Akersteenstraat binnen. Met
vuurwapens bedreigden zij de aan-
wezigen en stalen vervolgens de in-
houd van een van de kassa's. Ver-
moedelijk zijn zij in een personen-
auto richting Vaals gevlucht.

Flinke buit
bij overval

Vele Limburgse melkers zullen
zaterdagavond het ere-podium
moeten beklimmen, omdat ze
zeer sterk voor de dag kwamen
bij de nationale en internationale
vluchten. Harrie en Roger Wij-
nands uit Maastricht worden ge-
lauwerd als marathon-kampioe-
nen van Nederland. Ze worden
op het podium vergezeld van de
Limburgers B. Minten, Seve-
num (4), H. Roosen, Eysden (7),
Toine Huynen uit Weiten (8).
De meest succesvolle Limbur-
gers waren vorig jaar Theo en
Haivan de Weerdt uit Meerssen,
die zeven ereprijzen krijgen uit-
gereikt. Maar ook Arnold Hen-
driks en Ben Meijberg uit Heer-

len kunnen terugblikken op een
sterk seizoen en zullen in het
zonnetje worden gezet.
Liefst vijf Limburgers worden
gehuldigd als nationale win-
naars. André en Piet Kuypers uit
Mheer wonnen St. Vincent, Wim
Coenen uit Nuth won Bareelona,
Keunen Mijssen uit Sevenum
won Marseille, Wiel Stiel uit Ar-
cen Dax en Theo Hartogs uit
Brunssum Orleans.
Emiel de Weerdt uit het Belgi-
sche Kortemark won de Europe-
se supermarathon, waarop de
Limburgse melkers echter domi-
neerden met fraaie ereplaatsen.
De Europabeker gaat tenslotte
naar de bekende kampioen Hans
van der Eijnden uit Deurne met
de gebrs. van deWeerdt als fraaie
vierde. De Meerssenaren won-
nen verleden jaar overigens ook
nog de zo fel begeerde cup Chal-
lenge De La Mediterrannee met
deelnemers uit heel Europa. Lu-
cie van der Wegen uit Steenber-
gen wordt in Valkenburg uitge-
roepen tot de Keizering van de
Zuid-Limburgse Unie.

Het duivenfestijn begint zater-
dagavond om 18.00 uur. Tussen
muziek en dans worden dan de
nationale winnaars, ereprijs-win-
naars en marathonkampioenen
gehuldigd. De manifestatie in
Valkenburg gaat zondagmorgen
verder met het huldigen van de
provinciale- en regionale kam-
pioenen. Vervolgens is er de ver-
koop van geschonken duiven
van alle aanwezige grote kam-
pioenen, zoals de gebrsKuypers,
Lucie van der Wegen en Wij-
nands en zoon. De opbrengst is
voor de organiserende Zuid-

Van onze verslaggever

Verdachte mag
zelf straf kiezen

Bijna alle Maastrichtse
bedrijven maken winst

KvK: 'De bovengrens is duidelijk bereikt'
(ADVERTENTIE)

'N ENKELTJE
ZEVENDE HEMEL?

Koop dansnel een staatslot enwie weetkunt u zeerbinnenkort wel
uwkoffers pakken. U heeftnog 3dagenvoor de verkoop van dezemaand

sluit. U vindt de verkoopadressen in de Gouden Gids. Wacht niet, er is
immers geen mooier lot dan een staatslot.

-*<GELUK IS NOG 3 DAGEN TE KOOP.

"KvK-voorzitter Versteegh

om wat voor reden dan ook, bui-
tenspel."

- In 1989 is het
j»rcentage bedrijven in de regio
a aastricht datwinst maakt, aan-
Se fq gestegen. Uit de jaarlijk-
v» RBO-enquête van de Kamer
g3

n Koophandel is gebleken dat
s;rpr°cent vorig jaarmet een po-
"ef saldo afkon sluiten. In 1988tjas het percentage winstgeven-

genbedrijven op 86 blijven han-
h 0 "93 procent is bijzonder
be^S. De bovengrens is duidelijk
ïv'kt-" zo luidde dereactie van
k; ersteegh, voorzitter van de
tr, er van Koophandel in Maas-

Eenderde van de bedrijven, en
zelfs de helft van degroten, ver-
wacht een (verdere) toename van
de omzet. Het percentage expor-
terende bedrijven zal ook op-
nieuw stijgen, terwijl het aantal
verlieslijdende ondernemingen
zal afnemen.
Op twee punten zijn de resulta-
ten van de ERBO-enquête niet
juichend: de export en de inves-
teringen. Afgelopen jaar steeg de
omzet uit export weliswaar met
één procent, maar dat was duide-
lijk minder dan in de provincie
en derest van het land (waar een
gemiddelde stijging van vijfpro-
cent werd behaald).

De' ontwikkeling in de investe-
ringen laat een gevarieerder
beeld zien. De groten investeer-

MAASTRICHT - Officier van justi-
tie mr Laumen wist deze week
eigenlijk niet goed wat hij met een
verdachte uit Meerssen moest doen,
die in mei vorig jaar was aangehou-
den met te veel alcohol achter het
stuur.

„Als U nu in mijn plaats stond en
zelf een straf zou kunnen vorderen,
wat zou u dan doen? Geldboete, ge-
vangenisstraf, een rijverbod?"
vroeg hij aan de 37-jarige bijstands-
moeder.

De vrouw gafte kennen het meest te
voelen voor het verrichten van on-
betaalde arbeid, zo mogelijk in een
revalidatiecentrum. Omdat geen
voorstel voor een alternatieve straf
was uitgewerkt, is de zaak twee
maanden aangehouden. Officier
van justitie mrLaumen liet alvast
weten aan een eis van 50 uren te
denken.

den in 1989 38 procent meer, ter-
wyl de kleine ondernemers der-
tig procent minder investeerden.
Voor 1990 toont het bedrijfsleven
in Maastricht en omgeving zich
afwachtend; het ziet ernaar uit
dat het aantal investerende be-
drijven zal teruglopen.
Gunstig zijn tenslotte de ver-
wachtingen voor de werkgele-
genheid. Afgelopen jaar nam het
aantal banen met drie procent
toe, een stijging van 1050. Ook
voor dit jaarwordt een toename
van het personeelsbestand voor-,
zien. Maar de KvK-voorzitter
wees erop dater nog teveel werk-
lozen zijn. „Een werkloosheids-
percentage van 18 mag niet lei-
den tot de beeldvorming dat het
met de stad voorspoedig gaat.
Daarvoor staan te veel mensen,

IJitH
onn eno<vete is gebleken dat de
sPgememers voor 1990 hoogge-annen verwachtingen hebben.

Versteegh pleitte er in zijn
nieuwjaarsrede voor de (tijdelij-
ke) wet Vermeend/Moor om te
zetten in een definitieve regel.
Volgens de KvK-voorzitter is
deze wet, die werkgevers subsi-
die geven als zij langdurig werk-
lozen aannemen, hèt middel om
dergelijke arbeidsplaatsen be-
taalbaar te maken.

van het bedrijventerrein niet nodig
en voorbarig. De advocaat van deVereniging legde wel een recht-
streeks verband tussen de Oost-
westbaan en het bedrijventerrein.
Dat verband zou ook blijken uit een
samenwerkingsovereenkomst tus-sen het ABP en de gemeente Beek
uit 1988. Indien de Oost-westbaanniet binnen vier jaar zou worden
aangelegdzou er overleg plaats heb-

ben over ontbinding van de over-
eenkomst.

Aanleg van de Oost-westbaan zou
trouwens toch al onwaarschijnlijk
zijn omdat er geen overeenstem-
ming is met de Belgische en Duitse
autoriteiten over de geluidshinder
problematiek. Ook is de Milieu-Ef-
fectrapportage over de Oost-west-
baan nog steeds niet verschenen.

De gewestelijkeraad van het Land-
bouwschap wil meer duidelijkheid
of de bedrijven op het terrein wer-
kelijk luchtvaartgebonden zyn. De
gewestelijkeraad wil niet dat er zo-
maar landbouwgrond waar grote
behoefte aan is wordt opgeofferd
voor de industrie.
De geschillenafdelingdoet over eni-
ge tijd uitspraak.

" Meer dan twee jaar
geleden werden door
burgemeester Van

Goethem al de eerste
aankondigingen voor

Techno Europe geplaatst.
De Raad van State boog

zich gisteren over de
daarvoor benodigde
bestemmingsplan-

wijzigingen.

'Groei vliegveld
overtreft alle

verwachtingen'

Vrees voor vertrek Emery naar DuitslandDeskundige Raad van State wijst plannen Beek af
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GS pleiten voor
bedrijventerrein

F*N HAAG/BEEK - „Het bedrijventerrein naast de geprojec-r\rde Oost-westbaan van het Vliegveld Zuid-Limburg is hardF«g omdat er een groot tekort aan bedrijventerreinen is. Los
Fj de aanleg van de Oost-westbaan is het hard nodig". Dit zeiePuteerde H. Riem gisteren in Den Haag, waar de afdeling[Orde geschillenvan bestuur van deRaad van State de beroe-FJ tegen het bestemmingsplan, dat in het bedrijventerrein
i orziet, behandelde.

uitspraak dat het bestemmingsplan
los staat van de aanleg van de Oost-
west baan.

Limburgs dagblad provincie



Doorstroming

Van onze correspondent

" HEERLEN
Royal: The Abyss, dag. 17.30 en 20.30
uur, vr t/m zo wo en do ook 14.30 uur. Ri-
voli: Cyborg, dag. 17 19en 21 uur, vr t/m
zo wo en do ook 14 uur. Romuald and
Juliette, dag. beh. ma di 15 uur. Maxim:
Ghostbusters 2, dag. 16.30 18.45 en 21
uur, vr tm zo wo en do ook 14.30 uur
H5: Back to the future 2,dag. 14 18.45 en
21.30 uur, za zo ook 16.15 uur. Theo en
Thea en de ontmaskering van het tenen-
kaasimperium, dag. 14.15 19 en 21.15
uur, za zo ook 16.15 uur.-Enk de Viking,
dag. 14.15 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.15
uur. WildThing, dag. 18.30 en 21 uur, ma
di do ook 14.15 uur. De Avonden, dag.
14.15 en 18.30 uur. De Kassière, dag. 21
uur. za zo ook 16.15 uur. Oliver en Co, za
zo 14 15.45 en 17.15 uur, vr wo Hen 15.45
uur. De Spiegel: Yaaba, vr t/m di 21 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Intervista, wo 20
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Sex, lies and videotapes, vr tm zo
14.30 18.15 en 20.30 uur. ma di do 20.30
uur. Wo 14.30 en 20.30 uur. Do the right
thing. vr tm zo 14.30 18.15 en 21 uur, ma
di do 21 uur, wo 14.30 en 21 uur. Theo en
Thea en de ontmaskering van het tenen-
kaasitnpenum, vr t/m zo 14.30 18.30 en
21 uur, ma di do 21 uur, wo 14.30 en 21
uur. Ghostbusters 2, vr t/m zo 14.30 en
18.30uur. madi do 21 uur. Wo 14.30 en 21
uur. The Abyss.dag. 21 uur. Cinema-Pa-
lace: Back to the future 2, dag. 18.30en
21.15 uur, za zo ook 14uur. De Avonden,
dag. 21.15 uur. De Kassière, dag. 18.30
uur. Oliver en Co., za zo 14.30 uur. Lu-
mière: Secret wedding, dag. 20 en 22
uur. Apartment Zero, dag. 21 uur. Kin-
derfilmhuis Zoem: De jonge magiër, zo
14 uur.

klein journaal

Opleiding
tot leider

kindercentra
HEERLEN - Aan het Hérlandcolle-
ge in Heerlen is gisteren de oplei-
ding tot leid(st)er in kindereentra
Van start gegaan. Het is een nieuwe
opleiding in het kader van het Be-
roeps Begeleidend Onderwijs.

De opleiding is bedoeld voor men-
sen die al werkzaam zijn als leider in
een kinderopvangcentrum, waarbij
ook nadrukkelijk sprake moet zijn
van het begeleiden en verzorgen
'van kinderen met andere culturele
achtergronden dan de Nederlandse.
Er moet tenminste 16 uur gewerkt
worden ih een centrum. De oplei-
ding duurt twee of drie jaar. De be-
doeling is dat er één dag theorie ge-
geven wordt op de school voor be-
roepsonderwijs, in dit geval dus het
Herlandcollege in Heerlen.

Voor meer informatie kan men te-
recht bij het Herlandcollege, afde-
iing Beroeps Begeleidend Onder-
wijs (BBO). telefoon 045-212864.

Kiespijn is een politieke
rubriek die dient als
aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezin-
gen die op 21 maart 1990
worden gehouden.
Deze rubiek verschijnt
elke vrijdag op deze pa-
gina.

" Karl Franssen.

plaatsen van de foto maakt de
wethouder evenwel niet duide-
lijk. Bonten blijkt trouwens wel
de verantwoordelijke man als
het gaat om voorlichting.
Rob Silvertand toont zich niet al
te gelukkig met de antwoorden.
Maar hij laat het er voorlopig bij
zitten.

richs veegt op kerstavond het
winkelcentrum schoon, en Thei
Gybels weet de kas van de geza-
menlijke tandartsen te spekken
door ongegeneerd de nieuw-
jaarskaart van zijn partij voor de
camera van Omroep Landgraaf
te houden. 'Het jaar van de roos'
wordt 1990 op die kaart ge-
noemd, met een knipoog naar
Umberto Eeo.

Overuren (2)
En Jan Bonten dan. Laten we de
burgemeester even citeren tij-
dens zijn speech bij de opening
van de VVV waarin hij tevens de
prijswinnaars van een fotowed-
strijd bekend mocht maken.
„Laat ik eerst nog even de jury
voorstellen", zei Coenders. „Al-
lereerst de fotograaf Haan, de
persfotograaf Rade en ... wat de
bemoeienis van wethouder Bon-
ten met foto's is, dat weet ieder-
een nu wel."
Misschien is het niet overstandig
om in de wachtkamers bij de
Landgraafse tandartsen enkele
verkiezingsprogramma's neer te

Raad van State herroept eerdere beslissing
Boer in Simpelveld

mag meer vee houden
bioscopen

blicatie teruggevonden als cam-
pagne-spreuken bij concurreren-
de raadsleden. Sommige alinea's
waren zelfs letterlijk overge-
schreven."

Eindredactie Emile Hollman.
Met een bijdrage van Hans
Rooijakkers.

de komende verkiezingen. Op de
kandidatenlijst is niet een plaats
opengelaten. Liefst 30 mensen
staan op de lijst, waarvan de helft
jonger is dan 35 jaar. De hoogste
tijd voor doorstroming, is de me-
ning van de 'kopman' Karl
Franssen, 'nummer 2' wethouder
Ber Frijns en 'nummer 3' Frits
Lennartz. De drie raadsleden
hebben in totaal 76 jaarervaring.
Diekennis willen zij de komende
periode overdragen op de 'aan-
stormende jeugd' zoals Anja
Widdershoven-Frijns (29), R.
Vleugels (22), J. Claessens (23) en
L. Quaedflieg (24). Onder het
motto: 'de meeste stemmen gel-
den' heeft de nummer laatst op
de lijst in feite evenveel kans op
een raadszetel als de kopman.
Bèr Frijns, inmiddels 24 jaar
raadslid, wil nog één periode als
wethouder fungeren. „Daarna is
de jeugd aan de beurt", zegt hij
vastbesloten. Over het verkie-
zingsprogramma zwijgt lijsttrek-
kerKarl Franssen (32 jaarraads-
lid) in alle toonaarden. „Dat pre-
senteren wij pas op het laatste
moment. Andere jaren hebben
wij onze ideeën een week na pu-

De fractie Franssen-Frijns, in
1986 de grote politieke winnaar
in Simpelveld met 4 zetels,
neemt met grof geschut deel aan

leggen. Opdat niet uit het oog
wordt verloren waar het eigen-
lijk om gaat.

Paspoortaffaire
(2)

Coenders doeldemet zijn opmer-
king over Jan Bonten natuurlijk
op de paspoortaffaire, waarvan
deel twee zich nu aandient. Wet-
houderBonten heeft eindelijk de
vragen die Rob Silvertand hem
weken geleden stelde beant-
woord. Bonten haalde zich de
woede van Silvertand op zijn
hals toen hij op een foto in het
ENSU-weetje het eerste nieuwe
paspoort uitdeelde. Geen taak
van Bonten, foeterde Silvertand,
die de wethouder verdacht van
reclame ter eer en meerdere glo-
rie van vooral zichzelf.
Uit het antwoord van Bonten
blijkt echter dat gemeentesecre-
taris Lei Pennings en ambtenaar
Algemene Zaken Sjef Senden
het wenselijk geacht hebben de
burgers hierover te informeren.
Wie verantwoordelijk is voor het

De avond-, weekend- en zoncW
diensten beginnen op vrijdagav'jeh eindigen de volgende week A
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Lindeplein, Rutffl
nerstraat 2a, S 254233.
HEERLEN. Apotheek Heerier*
de, Corneliusplein 2, S 211377.1
apotheek Hardy, Kerkraderweg»
S 045-416374. B.g.g. Tfl
S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Lü>
graaf, Pasweg 6 SchaesOT
S 321967. Voor spoedgevallen »
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOV*
Apotheek Van Werseh, Hoofdstr141, Kerkrade-Oost, S 045-45201*;
KERKRADE-WEST. ApotM
Snijders, Kampstraat 114, si
420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide, i
Bleijerheiderstraat 52, S 4609JZaterdag van 10.30 tot 16.00 uur
zondag van 12.00 tot 13.00 uurl
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sp<l
gevallen dag en nacht geopend-J
SIMPELVELD - BOCHOP
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, SinW
veld, S 441100. Zaterdag van U|
tot 15.00 uur en zondag van 14.30]
15.00 uur. Voor spoedgevallen n
men terecht van 22.00 tot 22.30 ■>}
HOENSBROEK. Martens, Ho"
straat 87, S 212241.
NUTH. Voor spoedgevallen eifl
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400
(Informatie over avond- en W«Jeinddiensten van artsen, tandj
sen, apothekers en het Gro*
Kruis.)

APOTHEKEN

WEEKEND
DIENSTEN

GROENE KRUIS

Van onze
verslaggever

SCHINNEN - Het
'genezend medium'
Jomanda, een pseu-
doniem voor de 41-
-jarige JokeDamman
uit Beesd, verzorgt
vanavond vanaf 20
uur in het gemeen-
schapshuis in Schin-
nen een openbare
avond. Jomanda is
in binnen- en buiten-
land een veelbespro-
ken fenomeen van-
wege haar capacitei-
ten op het gebied
van helderziend-
heid, helderhorend-
heid, helderwetend-
heid en heldervoe-
lendheid.
Sinds zij enkele ja-
ren geleden een veel-
belovende balletcar-

Paranormaal
genezeres

in Schinnen
rière moest opgeven,
trekt zij in Neder-
land en daarbuiten
volle zalen en staat
zij, ook in medische
kringen, bekend om
de onverwachte en
opzienbarende gene-
zingen die tijdens
haar werkzaamhe-
den plaatsvinden.
Vanwege haar para-
normale vermogens
is Jomanda al diver-
se keren uitgenodigd

in de Verenigde Sta-
ten waar zij onder
andere voor de tele-
visie scances ver-
zorgde. Onder de
titel 'Jomanda, gene-
zend medium' ver-
scheen over haar ac-
tiviteiten een boek.
Overigens is de
openbare avond, die
vandaag in Schinnen
wordt gehouden,
géén bloemensean-
ce.

DEN HAAG/SIMPELVELD
Raad van State-voorzitter, dr
G. Veringa, heeft bepaald dat
boerenechtpaar Kleijnen aan
de Wijnstraat in Simpelveld 57
stuks melkrund- en jongvee
mag houden. Veringa heeft
daarmee zijn beslissing van 18
juli 1989 herzien dat het echt-
paar slechts 35 stuks vee
mocht hebben.

Bouw politiebureau
Beek snel van start

HEERLEN. Wachtdienst A
spoedgevallen tijdens avond \
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. W«Jenden 24 uur doorlopend S 711*1
Werkdagen, tijdens werkUH
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMP*
VELD. Wachtdienst voor spoeöfl
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - A
BEEK. Wachtdienst voor spoe«
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MKRKELBEÉ
BINGELRADE. Wachtdienst V»
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeval*
is de dienstdoende verpleegkul*
ge bereikbaar onder S 462222. j

EYGELSHOVEN - LANDGRA
Wachtdienst voor spoedgeval'
S 323030.

ARTSEN

De voorzitter van de geschillenafde-
ling van de Raad van State heeft dat
gisterochtend in Den Haag bekend
gemaakt. Veringa besloot tot herzie-
ning van zijn uitspraak naar aanlei-
ding van een door de Simpelveldse
veehouders aangespannen kort ge-
ding tegen de beslissing van 18 juli.
Die beslissing, waarbij de totale toe-
gestane hoeveelheid vee aan de
Wijnstraat 11 werd vastgesteld op
300 mestvarkens en 35 stuks mel-
krund- en jongvee, was het gevolg
van een door de buren van het echt-
paar Kleijnen aangespannen rechts-
zaak tegen de vergunning voor de
veehouderij. De buren, de familie
Muitjens, hebben met die vergun-
ning nooit kunnen instemmen, om-
dat de veestapel te groot zou zijn en
te veel stankoverlast zou veroorza-
ken.
Het echtpaar Kleijnen op zijn beurt
heeft niet met de 18 juli-uitspraak
van Veringa kunnen instemmen
omdat ze de melkrund- en jongvee-
stapel in die situatie te klein von-
den. Het jongvee wordt beschouwd
als zijnde de toekomst voor het be-
drijf. Om meer jongvee te mogen
houden heeft het echtpaar zich be-
reid getoond 30 mestvarkens van de
veehouderij té verwijderen. Zowel
het gemeentebestuur als staatsraad
Veringa hebben gezegd met die re-
geling in te kunnen stemmen.

Het nieuwe politiebureau wordt
tien jaar lang door het ministerie
van Justitie gehuurd voor een be-
drag van 124.000 gulden per jaar. De
gemeente zorgt zelf voor de bouw-
grond. De nieuwe huisvesting van
de Beekse rijkspolitie is ontworpen
door het architectenbureau Weh-
rung.
Gezien de huurprijs zou Beek in het
bureau een bedrag van ruim 1,5 mil-
joen kunnen investeren zonder
daarbij al te veel kleerscheuren op
te lopen. Maar volgens het college is
er minstens 3,5 ton mèèr nodig om
een gebouw neer te zetten dat èn
functioneel èn geschikt is als huis-
vesting voor een politiekorps. Van-
daar hebben B en W gekozen voor
de duurdere oplossing. De daaruit
voortvloeiende stijgingvan het jaar-
lijkse exploitatietekort nemen zij
graag op de koop toe.

Van onze verslaggever
BEEK/NUTH - Nog deze maand
wordt een begin gemaakt met de
bouw van het nieuwe politiebureau
voor de Rijkspolitiegroep Beek-
Nuth. Het pand aan de Raadhuis-
straat in Beek komt te liggen in het
verlengde van het gemeentehuis en
moet dit jaar opgeleverd worden.
Het college is akkoord gegaan met
het ontwerp en zal de bouwtekenin-
gen binnenkort aan de raad voorleg-
gen. Die zal dan tegelijkertijd een
krediet van bijna 2 miljoen gulden
moeten voteren.
B en W hebben bekend gemaakt dat
de jaarlijkse exploitatielasten voor
de gemeente 600 gulden hoger lig-
gen dan aanvankelijk was geraamd.
Volgens het definitieve voorstel
moetBeek elk jaar 27.000 gulden op
het nieuwe politiebureau toeleggen.
Daarbij is overigens nog geen reke-
ning gehouden met de huurpennin-
gen diehet districtLimburg van de
Rijkspolitie voor het gebruikvan de
twee cellen zal moeten betalen.
Over de exacte huurprijs is men het
nog niet eens, maar gedacht wordt
aan drie tientjes voor elke dag dat
een cel bezet is.
Overigens staat het definitief vast
dat de gemeente Nuth niet finan-

cieel zal bijspringen, zoals de ge-
meenteraad van Beek graag had ge-
zien. In de raadsvergadering van
junivorig jaarhad burgemeester Al-
bert van Goethem de fracties wat
dat betreft al weinig hoop gegeven,
omdat Nuth met het sluiten van de
politieposten in Hulsberg en Schim-
mert reeds een behoorlijke veer
heeft gelaten.

HEERLEN. Voor spoedgeva^
TIGH (brandweercentrale) be"
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROÏJVoor spoedgevallen eigen hui.f
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor sp^
gevallen eigen huisarts bellen. „
SCHIMMERT. Voor spoedgeva.'
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterj
12.00 uur vlg. telefoonbeantwooTj
van eigen huisarts. Van zatef*
12.00 uur tot zondagmorgen l";
uur Limpens, St. Pieterstraat
S 452630. Van zondagmorgen 1»Jtot maandagmorgen 8.00 uur H*2
sen, B. Pothaststraat 28, S 4528JSIMPELVELD - BOCHOLTZ. CZ
zen, Dr. Ottenstraat 6 Simpel^
S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypl^
Schumanstraat 14, S 320660
iondag Ypenburg, Lichtenberg
straat 30, S 045-322072.
ÜBACH OVER WORMS - SW, WENHAGEN. Eigen huisarts v
len.
VOERENDAAL. Praktijk rW*
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscen^
Hoensbroek-Noord kunnen dal
nacht bellen, S 214821.

oostelijke mijnstreek Sredactie: 739282
do, Die Gebrooker Sanghers en fan-
fare Gabriel houden komende zon-
dag hun Nieuwjaarsconcert in Ons
Trefcentrum. Aanvang elf uur. En-
tree vrij.
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Blauw Sjuut nu
Molmuusvaarder

staande zaterdag, als
de Molmuusvaarder
officieel van de hel-
ling loopt, zijn ook
de laatste oneffenhe-
den weggewerkt. Treebeek

Klimmen

Schandelen

Schinveld

het Geologisch Bureau aan de Vos
kuilenweg 131. TANDARTSEN" In de ateliers van de oude jon-

gensschool wordt komende zondag
een expositie gehouden ter gelegen-
heid van het eerste lustrum van de
Internationale Teken- en Schilder-
vereniging Heerlen. Geëxposeerd
worden er werken van Martin Er-
kens en en AdréRoumen. Opening:
11 tot 18 uur. Toegang vrij.

" In het Jeugdhuis in Treebeek
wordt komende zaterdag het
Nieuwjaarsconcert gehouden met
aansluitend bal. Het gratis concert
begint om half acht. En wordt ver-
zorgd door het gemengd koor IVO,
het jeugdorkest van harmonie Con-
cordia. Het groteorkest van Concor-
dia sluit het concertprogramma af.

" Door de koninklijke harmonie
Heerlen wordt zaterdag in de Gere-
formeerde kerk een Nieuwjaarscon-
cert gegeven, waaraan tevens wordt
deelgenomen door het Heerlens
City koor en de fanfare St. Hubertus
uit Passart. Aanvang half acht. Toe-
gang gratis.

Jabeek

en het volledige on-
derstel moesten wor-
den vervangen. Ook
werd de schuit op-
nieuw in de verf ge-
zet. De kleur blauw
mocht op last van de
Winkbülle niet meer
worden gebruikt.
Heel toepasselijk is
gekozen voor muis-
grijs.

Hulsberg " Fanfare St. Caecilia haalt komen
de zaterdag oud papier op.

Het idee om de oude
Blauw Sjuut over te
nemen werd gebo-
ren in 1988. Voorzit-
ter Henk Spit van De
Molmuus maakte
toen als gast de laat-
ste tocht van het nar-
renschip mee en
raakte zo enthou-
siast dat hij besloot
zich niet bij sloop
neer te leggen. Dat
heeft er uiteindelijk
toe geleid dat de
door De Winkbülle
afgedankte schuit
niet definitief uit de
vaart is genomen.

De boot, die in de
toekomst Molmuus-
vaarder gaat heten,
is nog niet helemaal
klaar. Maar aan-

Zaterdag

KLIMMEN - De
oude Blauw Sjuut
van de Heerlense
Winkbülle gaat va-
ren in Klimmen. De
plaatselijke carna-
valsvereniging De
Molmuus kocht de
gammele schuit, na
moeizame onder-
handelingen, ruim
een jaar geleden en
vrijwilligers hebben
hem inmiddels hele-
maal opgelapt.
Dat is een karwei
van maanden ge-
weest: tachtig pro-
cent van het plaat-
werk van het schip

" De koninklijke harmonie De
Berggalm houdt komende zondag
haar nieuwjaarsconcert in zaal Keu-
len, aanvang half twaalf. Aanslui-
tend concerteert het harmonie-or-
kest.

Weiten
# Het Nieuwjaarsconcert van en
door harmonie TOG uit Weiten
vindt komende zaterdag plaats in de
Martinuskerk, aanvang acht uur.
Omdat het concert in het teken staat
van de muzikale verbinding tussen
oost en west wordt een belangrijk
deel verzorgd door het eminente
mannenkoor Cantus ex Corde.

HEERLEN - HULSBERG - V<>]
RENDAAL. Ploumen, Heerlerb»
224, Heerlen, S 045-414587. Sp^
uur zaterdag en zondag van 11-00
12.00 uur. B.g.g. TIGH S 711400-j
KERKRADE - ÜBACH OW
WORMS - SCHAESBERG - Nls,
WENHAGEN - EYGELSHOV*
Tandarts Diederen, Europaweë h.
Übach over Worms, S "J312341.Spreekuur van 11.30
12.00 uur en van 19.00 tot 19.30f
SIMPELVELD - BOCHOLT^GULPEN - VAALS- WIJLRE - *»']
TEM. Janssen, Hofstraat 9 NÜSSler, S 04451-1969. Spreekuur VJ
11.30 tot 12.00 uur en van 17.30]
18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVEL.DJ
NUTH - HOENSBROEK - SCP',
NEN. Peters, Oude Kapelanies^J-
-9 Hoensbroek, S 218076. Spr^J
uur van 11.30 tot 12.00 uur en v 1
17.30 tot 18.00 uur.

DIERENARTSEN

" De Hulsbergse supportersclub
houdt zaterdag 6 januaride traditio-
nele wandeltocht, waaraan eenieder
kan deelnemen. Vertrek tussen hall
twee en twee uur vanaf café Het
Heukske. De afstand is 15 km.
Op 12 januari houdt dezelfde sup-
portersvereniging een kwajongcon-
cours, nu in café Het Trefpunt. Aan-
vang acht uur.

Raadpleeg uw eigen dierenarts
wordt eventueel doorverwezen-

0 In de parochiekerk in Schande-
len wordt komende zaterdag het
nieuwjaarsconcert verzorgd door
het kerkelijk zangkoor. Aanvang
20.15 uur. Toegang gratis.

van de zelfzorg-organisaties. Ze krij-
gen er tijdens hun werk ook steeds
meer mee te maken," aldus Paulus
van der Hijden van het SZI.

Heerlen

Infomarkt voor studenten in Herlndcollege

Brunssum

Zon 25 organisaties van patiënten
en gehandicapten hadden een stand
ingericht tijdens de infomarkt die
gehouden werd in de dependance
van het Herlandcollege aan de Cor-
neliuslaan in Heerlerheide. Daar
werd alle mogelijke informatie ver-
strekt. Eerder op de dag vonden le-
zingen plaats en in de middaguren'
werd er in gespreksgroepen over
het thema gediscussieerd.

Onder andere was er informatie
over de zelfzorg van Aids-patiënten,
vrouwen met borstkanker, reuma-
patiënten, de Vereniging van Fobie-
patiënten, mensen die een beroerte
gehad hebben, stotteraars, de ver-
eniging van ouders met chronisch
psychotische kinderen en nierpa-
tiënten.

" Niet op zondag 7, maar op 14 ja-
nuari houdt de Limburgse afdeling
van de Nederlandse Vereniging de
Verzamelaar een postzegelbeurs in
het HKB-gebouw in Heerlen.

" Wie de badminton-sport wil be-
oefenen, kan vanaf maandag 8 ja-
nuari wekelijks van half acht tot
half elf terecht in sporthal Palemig.
Voor meer informatie: 764561.

"De heer Van Ameron van het Geo-
logisch Bureau in Heerlen houdt
maandagavond een voordracht voor
het Natuurhistorisch Genootschap,
kring Heerlen. Aanvang acht uur in

Bingelrade
" Het Japans-Nederlands Shinto-
Boedhistisch Genootschap en Shin-
to Taikyo Europa houden op zon-
dag 7 januari hun nieuwjaarscere-
monie in de tempelruimte aan de
Italiëlaan 92 in Heerlen. Aanvang
acht uur. Toegang vrij.

" Fanfare St. Lambertus geeft ko-
mende zondag in de nieuwe con-
certzaal haar nieuwjaarsconcert,
aanvang elf uur.

" Harmonie St. Caecilia verzorgt
komende zondag, samen met har-
monie St. Michael uit Landgraaf,
het nieuwjaarsconcert. Plaats Ont-
moetingscentrum. Aanvang half
twaalf.

De redactie Oostelijke Mijnst^
van het Limburgs Dagblad 'y,
ook dit jaarweer foto's van P^a
van officiële carnavalsvereniginjj(j
op in de rubriek 'Vasteloav^j
Aan verenigingen die daarvoo^aanmerking willen komen, V~u
verzocht een portretfoto plus *P>
persoonlijke gegevens van de n j

we prins te sturen naar: Limbjf:,(
Dagblad, redactie Oostelyke £$streek, postbus 3100, 6401 DP j1 j)len, onder vermelding van 'Va
loavend'." Mandoline-vereniging Crescen-

Hoensbroek

Zelfzorg patiënten
al een normale zaak

Van onze verslaggever
.HEERLEN - Steeds meer patiën-
tengroepen gaan voor zichzelf zor-
gen. Het is namelijk gebleken dat
het goed is dat groepen patiënten
met elkaar praten over de ziekte die
ze gemeenschappelijk hebben, el-
kaar tips kunnen geven, kunnen op-
beuren als dat nodig is, samen acti-
viteiten kunnen houden etc. Gister-
morgen vond in het Herlandcollege
in Heerlen een informatiedag plaats
over de zelfzorg van patiënten en
gehandicapten.

Aan het Herlandcollege worden ge-
zins- en bejaardenverzorgers opge-
leid. Deze studenten werken reeds
en krijgen één dag in de week les.
Gisteren werden zij duidelijk voor-
gelicht over het werk van de zelf-
zorg-organisaties. De dag was geor-
ganiseerd door docenten van het
college en het Steunpunt Zelfzorg
Initiatieven (SZI) in Sittard en het
Patiëntenplatform Limburg. „Het is
ons opgevallen dat de studenten erg
geïnteresseerd waren in het ,werk

" Henk Spit bij de Blauw Sjuut die inmiddels is voorzien
van een laag grijze verf. Foto: DRIES LINSSEN

kiespijn

Overuren

Limburgs dogblad

De Landgraafse tandartsen ma-
ken dezer dagen overuren dat
het niet mooi meer is. De politici
in die gemeente slijpen niet al-
leen de messen maar bijten hun
hele gebit naar de mallemoer uit
bitterheid over de stunts die hun
opponenten uithalen. Allereerst
kwam Uwe Heiligers met pen-
nen en rekenmachines op de
proppen. Maar Uwe behoort in-
middels niet meer tot de partij
waarvan de naam op deze attri-
buten gedrukt staat. Toen ver-
schenen verschillende borden in
Landgraaf. De tekst 'Een echte
PvdA-gemeente' had tandenge-
knars uit de confessionele hoek
tot gevolg. Vervolgens rees het
gezicht van Jan Gulpers op uit
het landschap ten tijde van de
landelijke verkiezingen, met
daaronder de woorden 'op deze
man kunt u nog niet stemmen.
Maar maart nadert. Wiel Hein-

oostelijke mijnstreek

vasteloove



wordt van Ton van Linder omdat
diens contract per die datum af-
loopt. ZowelBert Bouwer als het
Nederlands Handbal Verbond
waren gisteravond niet bereik-
baar voor commentaar.
Bert Bouwer, deze maand wordt
hy 38, was enkele jaren geleden
trainer van de heren van
VGZ/Sittardia waarmee hy on-
der andere Nederlands kam-
pioen werd. Daarvoor trainde hij
het damesteam van VGZ/Sittar-
dia en speelde hy voor Sittardia
en Hermes. Zyn werkkring ligt
bij de afdeling Limburg van het
NHV en bij deSportservice Lim-
burg. " Bert Bouwer, dubbele taak

Roda JC en Kerkrade dreigen in aanvaring met elkaar te komen

'Stoelendans' op Kaalheide

Vrijdag 5 januari 1990 " 19 " Arnold
Hendriks

door fred sochacki
KERKRADE - Roda JC en de gemeente
Kerkrade zitten momenteel op een koers die
een stevige aanvaring op korte termijn bijna
onvermijdelijk maakt. Arnold Hendriks
spreekt nadrukkelijk van consequenties alsde gemeente Kerkrade binnen afzienbare tijd
geen standpunt inneemt met betrekking totderenovatieplannen voor het stadion. „Als wedeze maand geen toezeggingen krijgen van de
gemeente dan heeft het allemaal geen zin
meer", zegt bestuurslid Arnold Hendriks.

Roda JC nog niet
in juiste ritme

EHC in oefenduel pas laai onderuit: 2-4
Bij Roda JCkomt in dat kader verhuizing naar een an-dere gemeente (Heerlen) steeds vaker ter sprake. Wethouder Lei Her-mans: „Ik vrees dat, gezien de zorgvuldigheid diewe moeten betrachten,we deze maand nog niet met een aanbeveling naar de raad toe kunnenstappen". De wethouder is voorzitter van de ambtelijkewerkgroep die deplannen rond de aanpassing van het gemeentelyk sportpark bestudeert

terrein aan de Heigank in Nieuwen-
hagen. Aftrap om 19.00 uur.

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

Van onze sportredactie

lanpe ,tweede helft duurde het erg
kon alvorens Roda orde op zaken
huiL stellen. Het had daar zelfs de
in P

Van arbiterDaemen nodig, die
een uCorrecte actie van Wijnen je-
derU/ een strafschop zag. Van
de v'

aart knalde vanaf elf meter via
Wu ngert°PPen van EHC-doelmanlidman raak: 2-3. Vlak voor tijd
den r°t? n,de Blattlerzijn goede optre-
elfrn er: 'Vergeet niet dat hij erschitfanden is uitgeweest!') met eentWel Knd doelPunt: 2"4- Er waren

nonderd toeschouwers.

tyynpihs*en EHC: Veldman, Janssen, v
oen i ' Urassi, Ypelaer, Derrez, Adam, Wükaen ntjens (46- Bastings), Duyf, Bran

h*een nBo'esta (46. Smits),Broeders, Ver-
den) RTl)!^rto' Trost- vd- Luer (70. Sen
Jans'«.;;t u' Gr<>enendijk, Hofman (70
" sen>- Haan, v.d. Waart.

SVN contra MVV
Al

Van H__°rbereidin S °P het vervolg
sPeelt MwPeUtie in de eredivisie
°efenw«H V vanavond zijn eerste
SVN p,dstrnd tegen eerste klasser"" Plaats van handeling is het

Den Helder
kansloos

is, is elke uitgegeven gulden er één
te veel".

Terwyl Roda JC er nog steeds van-
uit gaat dat er deze maand definitief
uitsluitsel komt over het standpunt
dat de gemeentegaat innemen, wikt
en weegt de ambtelijke werkgroep
nog steeds een aantal mogelijkhe-
den. Privatiseren of centraliseren
van het sportpark of'n tussenoplos-
sing daarvan. Inmiddels is de juridi-
sche afdeling van de gemeente bij
het onderzoek betrokken en wor-
den de stichtingsvorm en/of het op-
richten van een bv bestudeerd (zie
ook het LD van vrijdag jl.). Hen-
driks duurt het echter allemaal veel
te lang.

„In november al zou Roda JC van
die werkgroep uitsluitsel krijgen",
zegt Hendriks. „Toen die termijn
verstreken was, waren we nog geen
stap wijzer. Inmiddels is het januari
en hebben we nog steeds niets ver-
nomen. Ik heb. geen verstand van
politiek maar soms heb ik het ge-
voel dat we ons geduld moeten be-
waren tot na de verkiezingen. En
dat is duidelijk te laat. Als we in ja-
nuari niets vernemen dan komen
we onherroepelijk in de problemen
komende competitie. Dan krijgen
we een enorm tekort in de exploita-
tie".

" Na zijn avontuur in Franse dienst (foto) had Sonny Silooy bij Ajax op betere tijden gerekend
maar hij raakte geblesseerd. Aan een rentree wordt hard gewerkt.

De tijdrit van Silooy
'Ik moet het wereldkampioenschap kunnen halen'

John van Loen:
afwachten

ZEIST - Voor Roda JC en John
van Loen blijft het tot vandaag
afwachten hoe de tuchtcommis-
sie reageert op de rode kaart, die
de spitsspeler op 23 december in
de uitwedstrijd tegen Sparta
kreeg nadat hij scheidsrechter
Van Vliet zou hebben geduwd.
Van Loen, die beweert dat hij de
arbiter niet aangeraakt heeft,
maakte gisterenvan de mogelijk-
heid gebruik om een en ander
mondeling toe te lichten. Na de
zitting zei Roda-manager Coer-
ver: „Er is nog geen zinnig woord
te zeggen over een eventuele
straf. Pas als de tuchtcommissie
uitspraak heeft gedaanzullen wy
bekijken ofwij de beslissing ac-
cepteren danwei in beroep
gaan."

Het Roda-bestuurslid wyt dat aan-
staandetekort aan het niet tijdig tot-
standkomen van de business-seats.
De Kerkraadse eredivisionistwil op
subtop-niveauacteren en zal daar in
de begroting op moeten inspelen.
De inkomsten via de busmess-loge
zal in die aanstaande begroting een
wezenlijk onderdeel vormen.
„Als dat deel van de aanpassing niet
gereed komt in augustus, dan krij-
gen we die extra-opbrengsten niet.
Roda JCwil het liefstvandaag al be-
ginnen, maar dan moet van de ge-
meente de toezegging komen dat
het aantal zitplaatsen wordt uitge-
breid tot uiteindelijkongeveer 5000.
Dan heeft het zin aan de slag te
gaan. Zo lang die toezegging er niet

- De magere 2-4
Ew o van Roda JC op hoofdklasser
if»H maakte trainer Jan Reker ineaer geVal duidelijk, dat het hoog
yjj. werd dat zijn ploeg weereens inctie kwam. Het resultaat kon hemn eigenlijk ook geen zier schelen.
Ni V* rum uitgevallen zege zegt me
ka Z° veel' Ik neb Seen zin omampioen van de voorbereiding te

Ritme opdoen is het enige
£2,telt en dat lukt hier altijd pri-

d> zei deRodatrainer na afloop.

cw£erkraadse eredivisionist zon-
der an Loen (mondelinge behan-eung van zijn strafzaak in Zeist)

(herstellende van zijn Hes-
tra atie) en Hanssen (dinsdag op de
mamng geblesseerd), keek na tien

muten verrassend tegen een ach-
Va«nrd aan ' toen Duvf een actie
1 0 Wnnen met het hoofd afrondde:
TvEt,?? zwakke momenten in deooi ensie betekenden hierna
sch evenveel tegentreffers. Eerst
straf°VHaan vanaf de rand van het
latf sch°Pgebied raak (1-1) en even
nont fr telde diezelfde Haan teamge-ut Van derWaart in staat om sim-
zin_ Scoren: 1-2. EHC was geens-
n' s °nder de indruk en het kwam
Bra u indrukwekkende rush van
Trot ert ' die net trio Verhagen,
2ien

en Broeders zijn hielen liet
te- 2o°8 Voor rust op gelijke hoog-

LISSABON - Drijfnat, het gezicht zwart van de blubber en uitgeperst als
een citroen. Steunend op de schouders van fysiotherapeut Pim van Dord
weet Sonny Silooy even niet waar hij het moet zoeken. Nochtans is hijzielsgelukkig, want hij hoort er weer bij. Eindelijk, na een ernstige knie-blessure en een revalidatieperiode van bijna een halfjaar.

Hendriks gooit met die opmerking,
die hij overigens al eerder uitte in
het LD, de knuppel in het hoender-
hok. „We blijven graag in Kerkrade,
maar als het klimaat niet meer ge-
schikt is voor topsport moeten we
uitwijken. Het feit dat we het liefst
in Kerkrade blijven is bewezen door
het geduld dat we ons nu al maan-
den getroosten. Nu de gemeente
maar niets van zich laat horen, voel
ik er veel voor om elders wel te pro-
beren het juiste klimaat te vinden".

Klimaat
„Ik heb het gevoel dat we aan het
lijntje worden gehouden. Zeker
vanaf november. Als er nu niets ge-
beurt, kunnen we constateren dat er
in Kerkrade geen leefbaar klimaat is
voor een betaald voetbalorganisatie
op dit niveau. Dan kunnen we twee
dingen doen. Het huidige hoge ni-
veau verlaten óf Kerkrade verla-
ten".

Revanche te duur

" Matthieu Hermans, Nederlandse kopman in Spaanse
ploeg.

tweede helft van het seizoen, maar
in principe heb ik nog tijd genoeg.
Er komen nog voldoende zware
wedstrijden om me te bewijzen.
Laatst heb ik in Zeist nog even met
Libregts gesproken. Toezeggingen
heeft hij me niet gedaan; hij wenste
me geluk. 'Zet hem op', zei hij. Nou,
hij hoeft zich niet ongerust te ma-
ken, ik zet hem heus wel op, want ik
wil en ik zal terugkomen."

De 26-jarige verdediger, die na een
mislukt Frans avontuur afgelopen
zomer bij Ajax terugkeerde, zegt
klagen ongepast te vinden. „Ik ben
nog jong, heb nog een lange carrière
voor de boeg. Als het even meezit
wil ik net zo lang doorgaan als Ar-
nold Mühren. Die voetbalde op zijn
37ste nog in Ajax 1. Dat zou ik ook
graag willen, want ik ben een echte
liefhebber."

Dirk Nauta zet
eindsprint in

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - Een dik betaald
sprintduel tussen Ben Johnson en
Carl Lewis zal zeker niet in Neder-
land worden gehouden en zo goed
als zeker ook niet door een landge-
noot worden georganiseerd.
Joe Douglas, manager van de Ame-
rikaanse atleet, maakte eerder deze
week bekend dat een Nederlandse
firma behoort tot de zes geïnteres-
seerden voor de organisatie van een
Olympische revanche op de 100 me-
ter. Dat blijkt het sportmarketings-
bureau Referee/Ice Productions van
Ron Mulder te zijn. Maar de kans
dat hy inderdaad de promotor
wordt is minimaal. „We moeten
nuchter blijven", zegt Mulder. „In
Amerika praat men al over zes mil-
joendollar, ruim elf miljoen gulden.
Als het om dit soort bedragen gaat,
kunnen wy niet mee doen.Voor ons
is een a twee miljoen dollarecht het
maximum."

Zijn rentree, laat Silooy op een
modderveldje ergens in een buiten-
wijk van Lissabon weten, is dicht-
bij. „Morgen (vandaag, red.) tegen
PSV is nog,te vroeg, maar heel mis-
schienkan ik hiervolgende week in
de tweede wedstryd van Ajax al wel
enige tijd meespelen". De 22-voudi-
ge internationalkijkt er verlangend
naar uit. Hij is bezig aan een race te-
gen de klok. Het WK in Italië lonkt
en het is kort dag. Silooy, mijme-
rend: „Ik moet het wereldkam-
pioenschap kunnen halen."
Op 12 julivan het vorige jaar, in een
oefenwedstrijd tegen een amateur-club uit het Drentse Smilde, lag zijn
rechterknie na een ongelukkig duel
volledig in puin. Afgescheurde
kruisband, kapotte meniscus, ge-
scheurde knieband; tel uitje winst.
Silooy -werd direct geopereerd,
bleef veertien dagen in het zieken-
huis, kreeg daarna zes weken loop-
gips aangemeten en begon vervol-gens aan de zware weg terug.

Verplicht
„Het is niet een kwestie van ofje het
op kunt brengen; nee, je móet het
gewoon opbrengen, hoe moeilijk
dat soms ook is. Je bent het ver-
plicht, aan Ajax, dat je voor veel
geld heeft gekocht, maar ook aan je-
zelf. Voetbal is per slotvan rekening
jeberoep. Van Pim van Dord heb ik
veel steun gehad. Die ging iedere
dag met me trainen en heeft me er
als het ware doorheen gesleept."
Verlost van het loopgips deed Si-
looy aanvankelijk vooral aan
krachttraining. „In combinatie met
fietsen en zwemmen". Vijf weken
geleden kwam de bal er voor het
eerst weer aan te pas. En momenteel
maakt hij zelfs al weer slidings.
Vrees voor een terugslag heeft Si-
looy niet en hij is evenmin bang op-
nieuw door zijn knie te zakken.

„Bang mag je ook niet zijn, want
dan gaat het juist mis. Dokter Ver-
mes, die me geopereerd heeft, zegt
dat mijn rechterknie nu zelfs ster-

ker is dan mijn linker. Ik kan hem
alleen niet meer volledig buigen.
Soms, by een sliding bijvoorbeeld,
gebeurt dat toch. Dan voel je een
steek, heel even maar, en daarna is
het weer over."

Hoewel geblesseerd en dus 'onbe-
langrijk' voor de club zorgde Silooy
ervoor zo goed mogelyk van de da-
gelijkse gang van zaken by Ajax op
de hoogte te blijven. „Het is heel be-
langrijk dat je tenminste het gevoel
hebt er nog enigszins bij te horen.
Daar kun je ookzelf veel aan doen.

Hoe? Door je tussen de andere spe-
lers te mengen, door mee te doen in
de kleedkamer, door de besprekin-
gen te volgen, door bij de wedstrij-
den aanwezig te zijn. Ja, de uit-wed-
stryden bezocht ik meestal ook wel.
Geblesseerde spelers mogen dan
niet mee in de bus. Ze zyn bang dat
die storend kunnen zyn voor de
concentratie. Je moet met je eigen
auto, maar dat is geen probleem,
tenminste niet voor my."

AUCKLAND - Dirk Nauta en zijn
bemanning hebben in de slotfase
van de derde etappe van de Whit-
bread-zeilrace om de wereld een
sterke eindsprint ingezet. De schip-
per heroverde donderdag met zijn
jachtEquity & Law II verrassend de
koppositie in de non-maxi divisie.
De Nederlandse équipe heeft rich-
ting Auckland in Nieuw-Zeeland
nog ruim 500 zeemijlen voor de
boeg.

De versnelling van Nauta is opmer-
kelijk. Amper twee etmalen nadat
aan boord een lichtweer-spinnaker
onherstelbaar beschadigd raakte,
moesten ook de extra zware storm-
spinnaker en een spinnaker voor
normale omstandigheden het ont-
gelden. Onder zeer moeilijke om-
standigheden slaagde zeilmaker
Edwin Visser erin de spinnakers
provisorisch te repareren. In de ma-
xi-divisie zijn de Nieuwzeelandse
jachten Steinlager 2 en Fisher &
Paykel in een spannend gevecht ge-
wikkeld. Het verschil tussen beide
schepen bedroeg donderdag amper
2 mijl. De winnaar wordt vrijdag in
Auckland verwacht. Traditioneel
zullen vele tienduizenden toeschou-
wers de finish bijwonen.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
252715 tussen 8 en 12 uur.

Basisplaats
Silooy hoopt zo snel mogelyk zijn
basisplaats by Ajax te heroveren.
„En als ik goed bij Ajax presteer
komt het Nederlands elftal daarna
vanzelf. Ik ben aangewezen op de

MADRID - De wielertoekomst
van Matthieu Hermans en zyn
zes Nederlandse ploeggenoten in
Spaanse dienst is niet langer on-
zeker. De overkoepelende orga-
nisatie waaronder zijn huidige

Voedselfirma
sponsort

ploeg Hermans

équipe valt, heeft verklaard dat
de ploeg dit jaarzeker zal blijven
voortbestaan, zij het onder een
andere naam. De formatie heeft
zich als Alimentos de Espagna
laten inschrijven bij de Spaanse
wielerbond. De nieuwe sponsor
is een staatsbedrijf dat handelt invoedsel. Naast Matthieu Her-
mans rijden ook de Nederlan-
ders Peter Harings, Marcel
Arntz, René Beuker, Dick Dek-
ker, Johan van der Velde en neo-
prof Tony Akkermans in de for-
matie.

E>en £XiV ~_.Het basketbalteam van
strrlri de!_ heeft ook de derde wed-
Ëumn_>m 1e finalepoule van het
PWn* Upt?ernooi voor landskam-
coach n v!rloren- °e formatie vanWas^r7? w?5in Israel met opge-assen tegen Maccabi Tel Aviv 97-
-schil l de ru, st, (50-43) was het ver-h" aanzienlyk kleiner.

Jo Körver weg
bij PEC Zwolle

sei*2S" I^?rver vertrekt na ditZwoltr aisassistent-trainer bij PEC
kamen g3at een amateurclub

Kernkers
tegen Visser

HEERENVEEN - Gerard Kernkers
treft vanavond tijdens de nationale
afstandskampioenschappen schaat-
sen in Heerenveen op de 5.000 meter
Leo Visser. Het duo, dat vorig sei-
zoen internationaal de toon aangaf
(Visser werd Europees- en wereld-
kampioen, Kernkers eindigde twee
keer als tweede), komt in actie in de
zesde rit. Kernkers nam donderdag
het besluit mee te doen aan dewed-
strijden in het Thialf-stadion.
Tijdens het trainingskamp in Inzell
kreeg Kernkers volgens bonds-
coachAb Krook vorige week de slag
weerredelijk te pakken en dezin te-
rug. De afgelopen dagen zette de
progressieve ontwikkeling zich tij-
dens de training zodanig voort, dat
de schaatser uit Eelde besloot ko-
mend weekeinde te starten in Hee-
renveen.

Horngepolst als
opvolger van Nooren

Van onze sportredactie
HEERLEN - Hans Hom, succesvol paardenhandelaar
te Ootmarsum, wordt hoogstwaarschijnlijk denieuwe
bondscoach van de Nederlandse ruiteréquipe. Hom
had een eerste gesprek met voorzitter Van Tuyll van
de Nederlandse Federatie voor Springruiters en direc-
teur-secretaris VanLeeuwen van de Nederlandse Hip-
pische Sportbond. Henk Nooren is sinds 1 januari niet
meer beschikbaar, hy begeleidt voortaan de Spaanse
équipe.
Van Leeuwen bevestigt dat Hom de enig overgeble-
ven kandidaat is. „Van beide kanten is er de wil om
met elkaar in zee te gaan", aldus Van Leeuwen. „De
komende weken volgen nog enkele gesprekken, on-
der andere met een uitgebreide groep ruiters."
Hom zelf vindt de inbreng van de A- en B-équipe
eveneens belangrijk. „Het heeft voor my alleen zin om
bondscoach te zyn als ik de steun heb van alle betrok-
kenen", stelt de trainer van Jos Lansink.

Bouwer bondscoach
Swifttraineropvolger Ton van Linder

Limburgs Dagblad
sport

Tot en met juni zal Bert Bouwer,
ook succesvol trainer van het he-
renteam van Holbox/Swift, de
nationale damesselectie trainen.
Na die datum wordt bekeken ol
Bouwer definitief de opvolger

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

SITTARD - Bert Bouwer uit Sit-
tard wordt met onmiddellijke in-
gang bondscoach van het Neder-
lands dameshandbalteam. Hier-
mee volgt hij Ton van Linder op,
die van het Nederlands Handbal
Verbond toestemming kreeg om
naar het Oostenrijkse Hypobank
te vertrekken.
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mededeling De Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
m 5/1-90 lijke Ordening en Milieubeheer maakt inge-

volge het bepaalde in artikel 59 van de Wet
geluidhinderbekend, datmet ingangvan 8 ja-
nuari 1990 gedurendeeen maand op de ge-
meentesecretarieën van Heerlen en Nuth
voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp-
zone als bedoeld in artikel 53 van de Wet ge-
luidhindervoor het industrieterreinR.W.Z.I.
Hoensbroek te Heerlen. Gedurende deze ter-
mijnvan terinzagelegging kan een ieder bij de
Kroon bezwaren indienen. Hetbezwaarschrift
dient gericht te zijn aan Hare Majesteit de Ko-

ninginen te worden ingezondenaan het Mi-
nisterievan Volkshuisvesting,Ruimtelijke Or-
deningen Milieubeheer, postbus 450,
2260 MBLeidschendam.

i

li
Delmach Machine en Staalbouw Nederland
BV zoekt voor diverseprojekten:

— electromonteurs
— bankwerkers— cv-monteurs
— pijpfitters
met ervaring.

Sollicitaties na tel. afspraak.

Horselstraat 1
6361 HC Nuth
Tel. 045-242285.L- I_

!
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FINANCIERINGSKANTOOR JÊM ÉÉÉI

Scharnerweg 108 Maastricht «j Sf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000dagelijksvan 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

CORSTENS-
iÖT VERSCHUREN

#!■*" Helmond koopt
Zat. 30 dcc. mankanaries lichte
kleur 9 popies alle kleuren 5 ro-
de & roodzalm man 15 pop 13
kneu- & sijsbast 10 putterbast 25
pst. glosters, witte & kuiven
spec. prijs, d duiven 10 meeu-
wen 4 zebras 6 parkieten 8 gri|-
ze> valken 20 witte etc 30 rosei-
collis 15 pp. brengen: Heerlen
1?-1 Emmastr 7a Beek
230-3.30 Maastrichterln. 7 2de
afname: Sittard 10-11 Putstr. 10
Terblyt 1-2 u Rijksw 46

■ i

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.
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■j^m fmjÊmmwWm,^Jgm Wk. SSOrvoor 125, </\t*t//t/Tftt y /" beste kwekerijen van Japan. Een hele crt. steen: 1.04 crt. De wens
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Plat bi-colour band. Van752? voor 376, ï T^. i , . ' BRIUANT \ \\' MïwlfflfflSSrafflHÉ^^BH briljanten. Van363©,-voor 1515,
Elegant gouden damesbandje. Van ring met streepjes onyx. Met 0.01 crt. \\i IiB|HH EN NOG VEEL MEER!!!
■^4^'voor 621, M?wipv? hprcnrinn r^ |(:„r .mm.| Van 0882^-voor 941, \ \^\ Hl'l<M'4P£rnf)k**fl KrtWBlokband in goud 14krt. Van 0^60;-Nu on Tl^lset"^n_U^-voor 602 - Ovaal klokje zonder briljant. Met zeer NjjfriM/ |:j3!HQlJ|fjH|i W^9 y*
Armband met dubbel gourmet. Kan^n^eqraveerd "worden a9e"S cc" Ovaal dameshorloge metrond de lunet- /* / 4~\- 7"^^ ~_i ~7~^Uw voordeel 60% korting, Van Oöf»-voor *aa te briljant van 0.23 crt. Van 3946.-voor s~V ’ ’ N^ X \ T" / Zyy
Dus geea29W:-maar 1164, Z^Z." 3 ' >-^

3973,- l l—l/\+4/%/%/%*" A IJ/Sffiffiw& Js* fl Een exklusief en sportief dameshor- L/liJilLlL\£\ >\\\ / \ //X
GOURMET EN VENETIAANsI /ffiyffi&W-&-S* ii* loge van geheel massief goud.Geheel *- WË W%/vV%±J >^V \yrWUKmci en vcritll/wnö I MM-'^^yg/^ii^jtéM* handwerk met 0.30 crt. briljant. HORLOGES // V\//Een gigantische kollektie tegen een ■ Mt M■ ffyy M fm MË/TËr^ \/=„ 1/ioo«- ~^^,r TrtAH nuKLUuca ir NA//gigantilche prijs. Wij verkopen in jf/KM^ \JUvWCiS Vano499e-,voor 7048, SEIKO stalen heren horloge.^ NV^
co'nfers^r 5a9m rk0°P a"e 9°Uden I W'ÉfWk Koordco.llers In ooud GOÜDEN HANGERS: He^orToge, b..co.our met band

130'" ' _PT4"PT CüMeon ers per gram ■ A JTA* Koordcolliers In goud Met brJ|jant |n ye,e prljsklassen van Van4B&; voor 290, CJ\ I lljVvfl _C/1 . __^PvI\l
Normaal^- ''' 1$ M lfl noQ6"'^'fn 150, en dan nog voor de helft van Herenhorloge doublé met doubléband ' XJ-VJ ll^_L<vJi__/l J|KteSs iI // 'tba'' ttS'' de prijs. DÜS met 50% korting!» VanJSK-voor 450, DIAMANTAIRS/JUWELIERSrnHit.fc I^^ fe iat, 788'- 315, VERDER- Dameshorloge SEIKO in vele uitvoerin *«..„«„J««*^-« ■»*, / k»AL>Il D t tgekü CHANEL colliers d.v. uitvoeringen ln Sen wij nog oorknoppen, 9en in doublé en bicolour M^r !2h«'Ml"Vr--/ U?°5

U9.' n d
3e4a"9 6n Cm manchetknopen, broche enz.. ROGER RODIN horloges, de laatste M9r' Lebouillestraat, _^^

963. 385 . Ongekende kollekties, ongekende nieuwe modellen met nu 40 en 50% Hoensbroek.
\l 535. 214,'- kortingen. kortln 9- Telefoon 045-213753.8>^
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Heen u een
vuurtje voorme?

ihi kan igEtM.in.ii dit kiiuiulev«i iW milt'gafenlniti
ita /i|ii M^ur .il hr.nnli Ken tmvliiiklifcfuiMnmtdhtiii'

thM tslmi-I k<halhmi^diik MaarN'u&n'mnMMzuuhduak
(«n &u cnntiigeK luimen tjan Headwncw cw*kAwi
lanhrKinikmkikmiiilk' /.(.-ki-rv\.inmir/Lilki'Uinntnrt-^d
nwittvuitumm

hi-i wriuua tmOwnuHir is/uKrkukHiik. itii vaak |uv
liLilUiiKk'ltikvMUilmjU'r.LinJi-luiililts Umi'HUiklivlil rau-
iluilji'ii(hui la.'nn.\'pitpdi,wiTlidijklH'xlkwiiii-.Liki in lm
iL^-luk-fcvwi tmt iiK\t.ankaii

Aih pJlMii /uu feu.t xiHhiiniii/.i|ii vmWÊXI ik aritfc
ivrikr«;ti iNKkikiikl In irn ikrik rjn ik1p.'vulkii /i|n
ik uTv.liiiiwkii iiiivn inK^-JaduiniiiKt MOM U k'luii
ik'k'il \imit ik-mitiKi'p'\jlk'iiU,slLtn iipdil iwximilnnj;
ptiiKiiic/iiiß nixrdwrdc iuNi' vit/dchiiihimt ludikMc
MTlUlltltlH l)HM{l'll|k

WijaxladNißniidd>?.lki uTy;i\Miij,i'!i/iHKk-nlH)in(ik'-
iniwd mi% if (k'iißHtit kunnen \tfl/vii Vkv*> tr akfl tin
in uw miijji'MiiK IhirtituutIr pralen Ijiuxuxliiiw uidk
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imii /tin ttvMwin si.tii ihii ichript.ii

I Gratisboekje overdementie.
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DANIËL:
voor 100% betrouwbaar! LN J
De meesten kennen het verhaal van »^_^^^^^^^
Daniél in de leeuwenkuil. Maar wist u ook
dat hij een profeet was? FJfê ~ySMÊÊÊÊk
In zijn bijbelboek heeft Daniël de r^W^^*^^^!^^^
wereldgeschiedenis van 600 voor Christus v'
tot nu nauwkeurig voorspeld.
Wilt u weten, wat de toekomst voor Europa ifIÉSSiP^
in petto heeft? *>_^s_§^'

Bezoek dan Studies in Daniël

J-mMm^ Studies in Daniël bestaat uit zeven studieavonden
MV lm waarin tien werkschriften worden doorgewerkt.

m~m Studieleider: ds. R.H. Dingjan
jjr/ De donderdagen 11, 18 januari, 1,8, 15, 22

februari en 1 maart telkens om 19.30 uur in de\ bijzaal van de Adventkerk, Grasbroekerweg 51,

ljp Kosten voor de gehele cursus: ’ 10,-.
1 Inlichtingen en opgave: 045-725138 of 726291

——^^^^—^^-^^-^— __+

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER.
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.
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derland geen moment in het rit-
me.
Groep A: Tsjechoslowakije-Canada 3-1
(15-6, 9-15, 15-10, 15-10), Cuba-Sovjet-
unie 3-2 (12-15, 8-15, 15-13, 15-13, 15-12).
Stand: Cuba 2-4; Sovjetunie 2-2; Tsje-
choslowakije 2-2; Canada 2-0. Groep B:
DDR-Nederland 3-0 (15-2, 15-5, 15-12),
Bondsrepubliek-Frankrijk 3-0 (15-6, 15-
-13, r5-10). Stand: Bondsrepubliek
Duitsland 2-4; DDR 2-2; Frankryk 2-2;
Nederland 2-0.

Carla Beurskens,
sprint als

nieuw wapen
Van onze sportredactie

BELFELD - Zevenendertig jaar,
maar nog lang niet verzadigd. Carla
Beurskens heeft na de marathon in
Honolulu nieuwe inspiratie opge-
daan en kan daar zeker nog ruim
een jaar mee uit de voeten.

Rentree Vanenburg

De Belfeldse hardloopster pro-
beert zich in elk geval nog tot en
met de wereldkampioenschappen
in Tokio volgend jaar op het top-
sportplatform te handhaven. Of ze
daarna ook zal deelnemen aan de
Olympische Spelen is ongewis. „Zo
lang ik plezier aan de atletiek be-
leef, denkt geen haar op mijn hoofd
eraan om te stoppen.
De resultaten zijn bovendien nog
goed. En mochten de prestaties
over een paar jaaronverhoopt min-
der worden, dan ga ik louter voor
mijn plezier lopen".
Carla Beurskens is de jaren negen-
tig begonnen met een hoop goede
voornemens. „Ik probeer in eerste
instantie heel te blijven en ga de
komende tijd de accenten in de at-
letiek wat meer te verleggen: van
het maken van veel kilometers
naar wat meer tempowerk". Nieuw
daarbij is de sprinttraining. De ma-
rathonloopster heeft enkele 100
meter-sprintjes in het trainingspro-
gramma opgenomen. „Dat is na-
tuurlijk even wennen, maar voor
snelle marathontijden is sprinttrai-
ning, pure snelheid, onontbeer-
lijk".

Van onze sportredactie

LISSABON - Gerald Vanen-
} °urg maakt vanavond zijnren-Jgee in de hoofdmacht van

* £SV. Dat gebeurt tegen aarts-
f Nvaal Ajax op een toernooi inïLissabon. De 33-voudige inter-I jational raakte op 5 oktoberI van hetvorige jaargeblesseerd
! aan zijn knie na een botsing
jgjet Romario. Ook de Deen
* lemming Povlsen, die even-

I ais Vanenburg een knie-opera-ue moest ondergaan, is weerjvolledig fit.
i ofJuWil het contract van Romarioopenbreken. De Braziliaanse spits

eert een verbintenis met de lands-
die op 1 juli 1991 afloopt.

| war de Eindhovense multinationalJy p°gingen in het werk de top-
t
<-orer vooreen langere periode vast

i manager Ploegsma liet Ro-rnr.j° üJdens de eerste gespreks-oncle weten daar niet afwijzend te-wnover te staan. PSV wil dezaak in
WPr iieval voor het begin van het
h»„ in Italië heb-Den afgehandeld.
vepr^6

d
twee dagen te laat> arri"

PSV Romario in Lissabon, waar
helft ZlCh voorbereidt op de tweede
van Van het seizoen- Wegens ziekte
Rio HJn moeder was hij langer inkn.L * Janeiro gebleven. Bij aan-
ein d

m dé Portugese hoofdstad
Ln Komario zich direct bezig hou-cn met zijn grote hobby: slapen.

" Gerald Vanenburg (rechts) terug van weggeweest, tot vreugde uiteraard ook van zijn oefenmeester Guus Hiddink

sport kort

" WAUBACH - Vandaag, mor-
gen en zondag organiseert bil-
jartvereniging 'Op 't Kantje' de
nationale voorwedstrijden an-
kerkader 38/2, le klas. Dit ge-
beurt in gemeenschapshuis 'dr
Sjtee Uui' in Waubach. De wed-
strijden beginnen vandaag om 19
uur, morgen en zondag om 13
uur.

" GELEEN - Zondag houdt wie-
lerclub 'De Ster' de jaarvergade-
ring in lokaal H. Meyers, Rijks-
weg-C 59 in Geleen. De bijeen-
komst begint om twee uur. Tij-
dens de vergadering worden de
club- en Limburgse kampioenen
gehuldigd en zal de Trofee 'De
Ster' aan de renner van het jaar
1989 worden uitgereikt.

Ajax
en w- ax bleven Johnnyvan 't Schip
Se

w'm Jonk gisterenmet griep tus-
gea % lakens- De Hongaarses sta-
nlr zsolt Limperger zal vanavond
den niet door Leo Beenhakker wor-
sn« ,mSezet- Maar de Ajax-coach
E,,' wel met het plan de Oost-n""Peaan enige speeltijd te gun-, n tijdens de tweede wedstrijd van
j toernooi in Lissabon.
"itussen weigert A jax om Ronald

trokt Uit te lenen- De laatste tijd
Voo h" diverse clubs aan de bel
ri n rde schotvaardige aanvaller, die
son "erstel van Stefan Petters-
Sch

6n de aanwezigheid van Pal Fi-
(Wr op debank dreigt te belanden.naermeer MVV gaf blijk van zijn
ik r" gstelling voor De Boer. „Maar
Hen r? S er met over hem uit te le-
zefifc Boer voelt daar trouwens
eo ook niks voor", aldus Ajax-

«tvn Leo Beenhakker.

Hoofddoel blijft uiteraard een goe-
de prestatie in de marathon. „Dat
moet dan gebeuren in Londen eind
april of in Hamburg begin mei. De
maanden daarna ga ik helemaal af-
stemmen op de Europese kam-
pioenschappen in het Joegoslavi-
sche Split.

Volgende week wacht Beurskens
in Egmond aan Zee het eerste op-
treden van dit jaar. Daarna komen
enkele korte wegwedstrijden in Ja-
pan aan de beurt, alsmedeeen esta-
fette-marathon met het Nederlands
team. „Misschien ga ik ook nog wel
naar Amerika, maar dan alleen als
Cor Lambregts ook meegaat".

Na de marathon op Hawaii en de
aansluitende vakantie zegt Carla
Beurskens weer te verlangen naar
de trainingen. „Een paar weken
rust motiveert je weer om iets te
gaan doen. Ik ben blessurevrij en
heb weer zin om er flink tegenaan
te gaan".

Linford
Sp speelt derest van ditj^oen bij Go Ahead Eagles. De 32-
-tjt:lgejt:lge aanvaller kwam deze compe-„. e tot nu toe uit voor de non-lea-sue club Bury in Engeland. Hij

Daarna zijn Bulgarije (25 april),
Egypte (16 mei) en Polen (19 mei) de
tegenstanders. Alle duels worden in
Hampden Park gespeeld. Argenti-
nië speelde voor het laatst elf jaar
geleden in Schotland. De Zuidame-
rikanen wonnen toen met 3-1 in een
duel waarin de toen nog zeer jonge
Maradona uitblonk.

Schotland oefent
Wereldkampioen Argentinië zal op
28 maart in Glasgow een oefenwed-
strijd spelentegen Schotland. Het is
de eerste van vier vriendschappe-
lijke duels van de Schotten in hun
voorbereiding op de eindronde om
de wereldtitel deze zomer in Italië

Egypte, de eerste tegenstander van
Nederland tijdens het WK in Italië,
zal twee vriendschappelijke wed-
strijden spelen tegen Roemenië. Op
28 maart ontmoeten beide landen
elkaar in Cairo, op 20 mei volgt in
Boekarest de terugwedstrijd. De
Roemeense ploeg zal eind januari in
Zuid-Frankrijk in trainingskamp
gaan om een oefenwedstrijd te spe-
len tegen kampioen Olympique
Marseille en Toulon. Op 4 februari
speelt men in Algiers tegenAlgerije.
Ook staat er een interland tegen
Zwitserland op het programma op
11 april.

Roemenië

De clubleiding van Verona heeft
woensdagnacht geweigerd om gis-
teren de gestaakte competitiewed-
strijd tegen AC Milan opnieuw te
spelen. Dit duel wordt nu gespeeld
op 7 of 14 februari, hoewel op die da-
gen een bekerprogramma is ge-
pland. Tot grote onvredevan de we-
reldkampioen is het duel verscho-
ven, omdat de internationals tot
eind april al een overladen program-
ma met louter 'Engelseweken' moe-
ten afwerken. TrainerArrigo Sacchi
reageerde gisteren niet zonder iro-
nie: „We zullen meer uren spelen
dan trainen in de komende maan-
den. Desnoods moeten we twee
wedstrijden op één dag spelen". AC
Milan is nog op alle fronten in de
strijd om de hoofdprijzen.
De voormalige aanvoerder van Ar-
gentinië, Daniël Passarella, is de
nieuwetrainer van de topclub River
Plate uit Buenos Aires. Het is de
eerste club voor de tweevoudig we-
reldkampioen (in 1978 en 1986) die
een half jaar geleden bij dezelfde
club zijn actieve loopbaan staakte.
Passarella was jarenlang de popu*
lairste voetballer in zijn land.

AC Milan

Linford kwam in Nederland eerder
uit voor onder andere DS, Den
Haag, Fortuna Sittard en FC
Utrecht. Hij speelde ook in Zwitser-
land.

werd dinsdag door de ploeg uit De-
venter getest in een oefenwedstrijd
tegen Vitesse.

Titelkansen voor
Jaspers en Dielis

Spanning verwacht in veldloop

SOMEREN - Het Zuidnederlands
veldloopkampioenschap belooft
zondag spannend te worden. In Te-
gelen won PSV'er Luc Krotwaar
vorig jaar met ruim een minuut
voorsprong, maar dat zit er deze
keer normaliter niet in. Unitasat-
leet Roger Jaspers zal zeker tot de
laatste snik vechten om zijn titel te
heroveren.
Ook in de eindsprint doen Krot-
waar en Jaspers niet voor elkaar
onder. Toch zullen ze het niet op de
laatste meters laten aankomen.

Een laag tempo zou Bob Dielis in
de. kaart spelen. Tegen het eind-
schot van deze Brabantse Unitas-
ser is geen kruid gewassen. Dielis
moet dus onderweg gelost worden.
De beide andere serieuze kansheb-
bers Jack van Bladel en Jan van
Rijthoven zullen graag een handje
helpen. Unitas heeft een breder ar-
senaal dan PSV en zal vermoede-
lijk aan het langste eind trekken in
de ploegenstrijd.

Bij de heren worden minstens hon-

derdvijftig deelnemers verwacht.
De veteranen lopen daarom apart.
Ray Storer (Tegelen), Zef Budzijn
(Unitas) en Jan van de Bosch
(Weert) zijn de hoogstgenoteerde
Limburgers in deze groep. '
De dames en dames-veteranen lo-
pen wél samen. Bij de dames ont-
moet Jacky Winkelman (Achilles-
Top) haar oude Helmondse clubge-
notes Annie van Stiphout en An-
nette Bezemer. Hella Vullings
(Venray) is outsider. Veterane Cor-
rie Keijsers (Weert) gaat in de slag
met Marianne Knapen (Eersel).
Het programma van het Zuidne-
derlands crosskampioenschap So-
meren (natuurteater De Donck):
10.45 uur voorprogramma; 13.00
uur meisjes-B 1425 meter; 13.15 uur
jongens-B 3470 meter; 13.35 uur
meisjes-A 2450 meter; 13.50 uur da-
mes 20+ en 35+ 4075 meter; 14.10
uur jongens-A 5600 meter; 14.35
uur 40+heren 10.400 meter; 15.30
uur 20+Heren 10.400 meter.

Smoke Eaters staat
voor krachtproef

Vanavond in Rotterdam, zondag in Geleen

Kegelfinale
in Heerlen

In Londen of Hamburg wordt gelo-
pen op tijd. Ik denk daarbij aan een
nieuw persoonlijk record. In Split
loop ik voor een goede klassering.
Ik wil eindelijk tijdens een kam-
pioenswedstrijd eens laten zien,
waartoe ik in gewone wedstrijd wel
altijd in staat ben geweest", zegt
Beurskens, met een tijd van 2.26.34
nog steeds goed voor de negende
plaats op de ranglijst aller tijden.

HEERLEN - Zondag strijden de ke-
gelbonden Roermond, Sittard-Ge-
leen, Heerlen, Valkenburg en Maas-
tricht in het Heerlense HKB-ge-
bouw om de Limburgse bekertitel
bij zowel de dames- als herenclubs.
De winnaars zullen op zondag 28 ja-
nuari in het Alkmaars Kegelcen-
trum aan de nationale bekerkam-
pioenschappen kunnen deelnemen.
Om 12.00 uur wordt zondag begon-
nen.

De eerste confrontatie in de haven-
stad dit seizoen liep voor Smoke
Eaters verkeerd af; zij gingen met
8-1 het schip in. In Geleen werden
de punten tussen beide opponenten
gedeeld (2-2). Dé omstandigheden
zijn echter veranderd aangezien de
komst van Don Fraser en Chris
Brant de Geleense ploeg een facelift
gegeven heeft. De laatste aanwinst,
de Italiaanse Amerikaan Laurenzo
Rusconi,- is nog een onbeschreven
blad in Nederland. Maar gezien zijn
productie, in de nog lopende com-
petitie in de East Coast Hockeylea-
gue (USA) scoorde hij al 42 maal,
moet hij voor Smoke Eaters van
waarde kunnen zijn.

GELEEN - In het komende week-
einde wordt de Nederlandse ijshoc-
keycompetitie hervat en daarin
staat Intercai Smoke Eaters een
zware klus te wachten. De ijshoc-
kèyformatie uit Geleen gaat van-
avond op bezoek in Rotterdam bij
de Gunco Panda's en ontvangt zon-
dagavond om zes uur in Geleen ri-
vaal Spitman Nijmegen. Het laatste
duel tegen de Gelderse ploeg ging
met 11-3 verloren. Beide tegenstan-
ders staan hoger geklasseerd dan
Smoke Eaters, dat in de hoogste
klasse van de vaderlandse ijshoc-
key-competitie de derde plaats in-
neemt. Vanavond zoeken de man-
nen van coach Tore Pettersson de
Weenahal in Rotterdam op om daar
te strijden tegen de Gunco Panda's.

Eerste verlies
voor Wassen

Brigitte G
favoriet in
Schaesberg

bSAf SBERG - De-draf- en ren-
deer i £haesberg biedt de eerste
zet

m"et nieuwe jaareen goed be-
er, met negen draverij-
avondn

a^S voriS Jaar zÜn ook van-
'e aa Belgen weer in grote geta-
bert„ WeziS' hetgeen vooral in de
de n"n^sklasse tot uiting komt. In
men° dk°ers, de Jupiter-prijs, ko-
geen f Paarden aan de start die nog
VonVt " 00° verdiend hebben. Fa-
öeze 1S BriSitte G met Wim Velis.
geleri Combinatie won drie weken
kerW n Sr°ots. Zij zal moeten afre-

met de Grift-Pupillen Bravo
teel 6n Anna Dakota, die momen-
koers 8°cd Posteren. Een andere
ïal waar met spanning naar uit
prii „w°rden gekeken is de Pluto-mor, Vlerin start Samantha Kos-
ko m de training van de Fin Nik-
-orisris 1 Hmnen' Bi^ naar debuut in
friet an Won deze driejarige merrie
ierjer?Vermacht. maar ze werd tot
gens Verrassing uitgeschakeld we-dt^Regelmatig draven. Haar

verdiende inderdaad geen
c°rnir ldspriJs- maar het draverij-
een« *ils in de beginnersklasse wels toleranter geweest.
Lö -UPs
\i
Si»rok!ian,*s,"p'iJs: l- Express Hazelaar 2.öuitenL Bell°tan WM, outsider Duke
n° J 3lr ,Aarde-P«js: 1.Chipper 2. Calu-
r'a^-Drii a ,e' outsider Cheval Rodney.WittenhAf-ó k Delgadotranss R2. Channa
J?alta Pi .' an Hazelaar, outsiderVivacePaya Ba„ d

pr,JS: l- Samantha Kosmos 2.V'c Pltm B°nnet 3- Chaunty Top, outsider
trix 2 rv=e, Uranus-prijs: 1. Diamond Vic-
-0|Jtsidpr ?? Je van Nora 3 Alister du Vivier,
? a BelJpri na oe !?■ Satumus-prijs: 1. Dali-Valo „ÏÏ ï? 2

0
SPide>- Lobell 3. Claproos'^gXcf g'd 01y

T
mPc -««Piter-prüs:

?ütsider v i
ravo Nora 3 Anna Dakota,

"ZUverln 2 Va„n Hulsel' Melkweg-prijs:
Nfer n, f^a 2' YvetteN"bar 3. Ca? vfn
ybertÈiw »fd.ers Cita De Bloomerd en2'Alianna'r l-Pr,JS: !l Boy De Blo°">erdSidw iXoa^B S W"C° Staaweide- °ut"

" Beeld uit de woestijnrally. Ari Vattanen passeert motorcoureur Franco Picco

Oriolineemt leiding over van Peterhansel in Parijs-Dakar

Italianen in aanval
N'DJAMENA - De Italiaanse mo-
torcoureurs hebben de aanval ge-
opend in de monsterrally Parijs-Da-
kar. Na de zege van De Petri woen-
dag in de zesde etappe won zijn
landgenoot Orioli donderdag de ze-
vende rit, die de karavaan over een
afstand van 647 kilometer van
N'Gourti naar N'Djamena in Niger
voerde. Daarvan telden 499 kilome-
ter voor de tijdwaarneming. De Pe-
tri ging ruim anderhalve minuut la-
ter als tweede over de finish.
Voor etappewinnaar Orioli was het
in dubbel opzicht een succesvolle
dag. De Italiaan nam in het alge-
meen klassement de leidende posi-
tie over van Peterhansel. De Franse
coureur eindigde op de teleurstel-
lendevijftiende plaats, met een ach-
terstand van 44 minuten op Orioli.Peterhansel zakte in het klassement
naar de derde plaats.
Zijn landgenoot Neveu, bij de start

van de zevende etappe als tweede
gerangschikt, maakte eveneens een
duikelingin hetklassement. De vijf-
voudige winnaar van Parijs-Dakar
kwam ten val en liep daarbij schade
aan zijn stuur op. De achterstand
van Neveu op winnaar Orioli be-
droeg ruim een uur. Hij zakte naar
de vijfde plaats in het klassement.

fes ' januariK°NS-Veritas, 14.30 uur

Bij de auto's behielden Vatanen en
Berglund hun koppositie. Zij schre-
ven dezevende etappe op hun naam
na ook de eerste vier ritten gewon-
nen te hebben. Het Fins/Zweedse
duo had een voorsprong van slechts
een halve minuut (in straftijd) op
belagers Waldegaard/Fenouil.

Zevende etappe N'Gourti-N'Djamena (499
km):
Motoren: 1. Orioli (It) Cagiva 5 uur, 38minu-
ten en 53 seconden; 2. De Petri (It) Cagiva

Auto's

JgjNANDSRADE - Op het eind
SwiliJ sS.2oen verlaat trainer Robstar,riLrS W«nandia in de beste ver-C, OUdT H« is dan driejaar iner,st van de club geweest.

van onze tennismedewerker
HEEMSKERK - In het huidige in-
door-tennisseizoen heeft Rogier
Wassen uit Melick zijn eerste neder-
laag geleden. In definale van het na-
tionale jeugdtoernooi in Heemskerk
moest hij het hoofd buigen voor
Menno Nieuwhof uit Koog aan de
Zaan. Het werd 6-2, 6-3.

In de halve finale tegen Sander Pij-
nenburg behaalde Wassen nog een
eenvoudige 6-2; 6-1 zege. In de strijd
om de derde plaats was Schalken
sterkerdan Pijnenburg: 6-2; 5-6; 6-3.
# Alhoewel het toernooi in het ten-
niscentrum Hoensbroek oorspron-
kelijk als de 'open Heerlense kam-
pioenschappen C en D' op de kalen-
der stond is het omgedoopt in een
imitatie A- en B-toernooi. In totaal
zullen op 13 en 14 januari vieren-
twintig heren en twaalf dames aan
het toernooi deelnemen. Tot de
deelnemers behoren onder meer
Theo Hoek, Rob van Oppen en Bart
Theelen. Ook de 'neo-profs' Pascal
Hos en Gijs Verheijen komen naar
Hoensbroek. Bij de dames zijn on-
der meer Ilse Leyten, Jenny Tiel-
man en Manon Beltgens van de par-
tij.

op 1.39; 3. Arcarons (Sp) Cagiva 2.23; 4. La-
lay (Fr) Suzuki 9.59; 5. Rahier (Belg) Suzuki
23.17; 6. Mas-Samora (Sp) Yamaha 27.14; 7.Picco (It) Yamaha 27.54; 8. Mandelli (It) Gi-
lera 32.00; 9. Deschoolmester (Fr) Kawasaki
37.27; 10. Charbonnier (Fr) Kawasaki 37.43.Algemeen klassement: 1. Orioli 33 uur, 26
minuten en 32 seconden; 2. Mas-Samora op
28.55; 3. Peterhansel 33.48; 4. Lalay 39.56; 5Neveu 51.34; 6. Picco 1.04.16; 7. De Petri1.32.44; 8. Arcarons 1.45.01; 9. Magnaldi
1.51.24; 10.Rahier 3.23.45.
Auto's: 1. Vatanen/Berglund (Fin/Zweden)
Peugeot, 2 uur, 37 minuten en 57 secondenstraftijd; 2. Waldegaard/Fenouil (Zwe-
den/Fr) Peugeot op 0.30; 3. Servia/Puig (Sp)
Range Rover 12.38; 4. Wambergue/DaSilva
(Fr) Peugeot 15.18; 5. Ambrosino/Baum-
gartner (Fr) Peugeot 17.41; 6. Shinozuka-/Magne (Jap/Fr) Mitsubishi 28.37; 7. Capde-
vila/Rodriguez (Sp) Nissan 28.59; 8. Cowan-
/Delferrier (GB/Fr) Mitsubishi 30.49- 9 We-
ber/Schultz (W.Dld) Mitsubishi; 10. Prieto-Perez/Juncosa (Sp) Nissan 51.05. Algemeen
klassement: 1. Vatanen 10 uur, 22 minuten
en 13 seconden straftijd; 2. Waldegaard op
47.31; 3. Wambergue 2.06.26; 4. Servia
3.38.05; 5. Ambrosino 4.05.15; 6. Cowan4.16.36; 7. Prieto 4.52.13; 8. Shinozuka
5.55.13; 9. Weber 7.04.24; 10. Ickx 11.15.40.

(ADVERTENTIE)
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BREMEN - Het Nederlands
vrouwenteam heeft donderdag
tijdens het internationale vol-
leybaltoernooi in Bremen op-
nieuw gefaald. De formatie van
coach Pang verloor in drie sets
kansloos van de DDR: 0-3 (2-15,
5-15, 12-15).

Weer forse
nederlaag

volleybalteam
sets even zwak als woensdag te-gen gastland Bondsrepubliek
Duitsland. Ook nu kwam Ne-Orarye speelde in de eerste twee

Limburgs dagblad sport

PSV wil contract Romario openbreken

Oefenvoetbal

trainerscarrousel



reid zijn handelen toe te lichten (
verdedigen. Zou West soms gek ziji
om 3SA te jumpen zonder goedeh 4'

tenstopper? Ik weet niet of je daarvoi ;
soms of altijd geestesziek moet
maar ik zou ze toch niet dekost willfl "geven die op het West-spel een 3SA-JI Iwagen. En 3SA is ook altijd gemaafl
als de harten 4-4 zitten, de hartenklei
blokkeert, erniet met harten wordt éA
start of, zoals hier, de tegenpartij ef\kronkel heeft. Maar volgens NooiJwas het dus geen kronkel. Want hartj
naas moest toch wel bij West zitten _\
hartennaspel zou dan een slag kostfl
als West een 4-kaart AlOxx zou hdl
ben. Heeft de leider daarentegen sA
3-kaart of heeft Zuid hartenaas ofhjl
ten 10, dan kan harten na natuurlij
geen slag kosten, sterker, dan is ditdj
enige manier om het contract down!
krijgen. Noord moet in slag 2 danvfl 1
een kleine harten spelen! Enig v 4
trouwen in partner is nu wel nodig. J-geefhet volgaarne toe. Maar: als Zuifl
die minstens een 3-kaart harten m<_\hebben (West heeft er toch zeker ge4
5?), met zijn 7 een afsignaal heeft Vfl
len geven, dan kan dat alleen als W 'uitgerekend een 3-kaart 987 heeft. #1
dat dan niet? Natuurlijk kan dat, en"!
die sombere avond in uw leven is WA
tenklein na niet goed. Het blijft eet
eeuwig dilemma, zei een kibitzer A
afloop. Maar wij zeggen: maak er ge*J
eeuwig dilemma van, dat is het vojldie éne avond in uw leven niet waarjGa er dus van uit dat partner niet êA
is en, als het danper se moet, de tegefl
partij eventueel wel. Dat laatste 1
evenmin een aantrekkelijke gedacht
maar het is in elk geval aanbelew' 'waardiger tégen dan mét een kran"'
zinnige te spelen. Uw partner zal 1
voor die visie eeuwig dankbaar zij"'
althans zeker gedurende 1990.

Zoals gewoonlijk was ook hier dever-
oorzaker van de ramp ter plekke be-

Wie veel voornemens maakt moet veel
berouwen. Daarom hebben wij ons in
deze tijd van goede voornemens be-
perkt tot één, waarvan we hopen dat
we het zo nu en danzullen houden. En
dat is, hoe moeilijk het soms valt, om
partner door dik en dun te vertrou-
wen. Natuurlijk is hij lang zo goed niet
als hij denkt, maar hij is ook lang zo
slecht niet als wij soms denken. En als
partners worden vertrouwd, gaan ze er
in elk geval nog eens extra voor zitten,
iets dat Zuid na onderstaand spsel al
niet meer zo nodig vond.

Oost opende IKI, West antwoordde
IR, Oost herbood ISch, waarna West
kort en krachtig tot 3SA besloot.
Noord startte hiertegen met harten-
heer en Zuid speelde de 7 bij, want NZ
speelden hoog-laag als aanmoedi-
gend. Wat deedNoord vervolgens? Hij
dacht enige tijd na en speelde in slag 2
een kleine schoppen, waarna de leider
achter elkaar 11 slagen maakt. En wat
deed Zuid? Die vroeg zich afwat er nu
weer aan de hand was, want had hij
harten niet aangemoedigd en hadden
ze van top afniet 5 hartenslagen voor 1

ders en Berends zijn bijvoorbeeld
volgens JanReker jongens die zo in
Roda JC 1 zouden kunnen staan. De
spelers krijgen rond het 20e of 21e
jaar geen kans hun krachten te me-
ten. Medio maart hoopt men hier via
Kees Rijvers uit te zijn. Het uitlenen
aan andere verenigingen of het creë-
ren van een satellietclubbehoort tot
de mogelijkheden.

Jeugdinternaat
Het jeugdintemaat stelt PSV overi-
gens voor nieuwe problemen. De
daarin gerecruteerde talenten (15
tot 18 jaar) die behalve uit Neder-
land ook afkomstig zijn uit Noorwe-
gen, Zweden en zelfs Afrika zijn
rond hun achttiende jaar aan het
grotere werk toe en krijgen daar de
kans niet voor. Scheepers, Schreu-

De in Gulpen woonachtige Heerle-
naar Tjeu Seeverens: „Begrijpelijk
dat de Limburgse clubs mij aanvan-
kelijk sceptisch tegemoet traden.
Zij zagen mij duidelijk als een con-
current van buitenaf die de talent-
volle eigen jeugdspelers kwam weg-
lokken. Dat is dus duidelijk niet de
bedoeling. Kijk, PSV is pure top-klasse. Wij zijn noodgedwongen ons
scoutingsapparaat gaan uitbreiden,
Eindhoven heeft een achterlandvan
tweehonderdduizend zielen en dat
is absoluut onvoldoende om met an-
dere voetbalgrootmachten als An-
derlecht, Ajax, Milan, Madrid en
Bareelona te kunnen concurreren.

Het betreft hier spelers als Boude-
wijn Zenden (MW'O2), Ralf Habets
(SV Simpelveld), Orky Maruana
(Geleen '08), Willem de Korte (FC
Hoensbroek), Freek de Winter (Wel-
tania), Maurice Bleijlevens
(RKTSV) en Raymond van Soerlant
(Chèvremont). Deze jongensmogen
bij hun club blijven spelen, volgen
de Wiel Coerver-cursus, spelen on-
der PSV-vlag oefenwedstrijden te-
gen gerenommeerde leeftijdgeno-
ten van o.a. FC Köln, Anderlecht,
KV Mechelen en Borussia Mön-
chengladbach en trainen in de
schoolvakanties op het PSV-sport-
complex in Eindhoven.

Patrick Driessens: Limburgs jeugdkampioen schaken
In drie zetten remise

prettig vindt. Openingsschema's
van buiten leren is zinloos als de
strategie, de diepere bedoeling van
een opening niet begrepen wordt".

van het provinciaal spelende SV
Voerendaal.Als jongste speler moet
hij regelmatig op het eerste bord
aantreden. De vraag wordt intussen
aktueel ofDriessens het niveau van
de club niet ontgroeid is. Ook het
landelijk spelende SV Schaesberg
is de opmerkelijke prestatiecurve
van de 15-jarige Voerendaler niet
ontgaan.

Eén Zeister-signaal baart Tjeu See-
verens echter grote, toekomstzor-
gen. Door de tegenvallende presta-
ties van de nationale jeugdteams
heeft Zeist verordonneert dat er op
regionaal gebiedreeds op basis van
prestatie en fysieke gesteldheid ge-
selecteerd dient te worden. Daar-
door valt met name Ralf Habets uit
de boot bij de selectie van het Lim-
burgs jeugdteam. „Een onbegrijpe-
lijkezaak, fnuikend voor de ontwik-
keling van die jongen. Die Zeister-
heren die dat uitgedokterd hebben
zullen hun ogen niet geloven als ze
op die videoband van Wiel Coerver
zien wat die jongen allemaal kan".

" LANDGRAAF- Morgen, sporthal
Baneberg, 14.30 uur: Datak/VCL 2-
Jola/Olympus, 16.30 uur: Da-
tak/VCL-Kompro/HBC. HEER-
LEN, sporthal Kaldeborn: 14.30
uur: Pancratiusbank/VCH 2- Civi-
tas(dames), Pancratiusbank/VCH-
BCS/DK, 16.45 uur: Pancratius-
bank/VCH 3- Datak/VCL 2(dames)
en Pancratiusbank/VCH 2-Vocas.

VOLLEYBAL

VOERENDAAL - „Schaken is niet
alleen een kwestie van rekenen. In-
tuïtie en psychologie spelen even-
eens een belangrijke rol", vindt Pa-
trick Driessens, de kersverse jeugd-
kampioen van Limburg in de cate-
gorie tot en met vijftien jaar. „Het
gaat erom een speltype op het bord
te krijgen dat de tegenstander niet

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

Patrick Driessens, van Schaakvere-
niging Voerendaal, legde met weel-
derige score van 6V2 uit 7 beslag-op
de hoogste provinciale eer. De su-
persnelle remise (na drie zetten!) te-
gen BrunSsumer Marcel Didden in
de laatste ronde was voldoende om
de concurrentie op afstand te hou-
den.„De eerste 6 partijen won ik. In
de laatste partij wilde ik geenrisiko
nemen. Natuurlijk heb je altijd
mensen die kritiek hebben op zon
korte partij in 3 zetten. De prestatie
staat echter voorop", zegt Driessens
die op vier atheneum zit.

7. c:ds, P:ds, 8. Ld3,o-0, 9. 0-O,P«i
10. Tel,Lf6, 11. Le4,Pce7. Wit pri
beert aan te vallen op de koning]
vleugel terwijl zwart moet prober^
om een eindspel te krijgen waar I*§
dankzij de isolanus op d 4bet4
staat. 12. Lgs?!,hb, 13. L:f6,P:f6, lf
Lc2,86, 15. Pes,Lb7, 16. Dd3, Wit]
plan is om vroeg of laat Pg4 te sm
1en.16. ...,TeB. Op bijvoorbeeld 1_
...,Peds zou wit 17. Pg4 kunnen sp£,
len. 17. La4,TfB, 18. f3,Peds, ll
Pe4,TcB, 20. a3?! Onderschat <fl
zwarte tegenaanval 20. ...,P:e4, 2ji
f:e4,Pf4 22. De3,Dgs! Zwart heefl

het initiatief overgenomen en wi£kelt af naar een beter staand ein''
spel i.v.m. de hangende pionnen °'e4en d4(M.8.) 23. g3. Ook na andel*
zetten komt zwart in het voorde^'
23. ...,Ph3+ 24. Kg2,D:e3, fl
T:e3,Pgs, 26. Tael,TfdB, 27. d5. U'1
nood geboren 27 e:ds,
e:ds,l:ds+ 29. Kfl,a6, 30. h4,Pe6, 3]
ld7,Tc7, 32. P:f7. Wit maakt in W
nood een grote blunder en geeft of
Na 32 Te:e7 heeft wit niets bet^
dan 33. Pes (M.8.).

Vorige week werden in Tegelen de
Limburgse schaakkampioenschap-
pen voor de jeugd gehouden. Het is
altijd interessant deze kampioen-
schappen te volgen daar ze een indi-
catie geven welke jonge Limbur-
gers een rol op het regionale of na-
tionale schaaktoneel kunnen gaan
spelen. De komende weken zullen
we de belangrijkste jeugdgroepen
onder de loupe nemen en zien welke
schaak(st)ers zich in de picture ge-
speeld hebben. In de hoogste poule
van de jongens (tot 20 jaar) werd
Gaston Dörenberg kampioen. Voor
het toernooi gold deze 18-jarige
bouwkunde student uit Eindhoven
als de grote favoriet. Hij speelt aan
het eerste bord van K.N.S.B. der-
deklasser S.V. Brunssum en eindig-
de bij het laatste L.K. op de tweede
plaats achter Jac Renet. Toch dreig-
de het op het eind van het toernooi
nog mis te gaan. In de vijfde ronde
verloor hij van Frank Wuts en bij
het ingaan van de laatste ronde
stonden hij en Rudi van Gooi uit
Venlo beiden met 5 uit 6 aan kop.
Van Gooi verprutste echter tegen
Oskar Lemmers een gewonnen stel-
ling, zodat Dörenberg genoeg had
aan een remise tegen Terry van
Veen. Desalniettemin mag Gaston
Dörenberg zich terecht Limburgs
sterkste jeugdschaker noemen, ge-
tuige zijn overwinning op Rudi van
Gooi in de vierde ronde. De analyse
is van Gaston Dörenberg, R. van
Gooi - G. Dörenberg, Caro - Kann -verdediging.
1. e4,c6, 2. d4,d5, 3. e:ds,c:ds, 4.
c4,pf6, 5. Pc3. De Panov-variant.
Zwart heeft nu de keus uit 5. ...,Pc6,
5. ...,g6 of 5 e6. Gaston kiest Voor
het laatste (M.8.) 5 e6, 6. Pf3,Le7,

De Limburgse titel geeft recht op
deelname aan het NK in de Paasva-
kantie. Voor Driessens een goede
gelegenheid zich te meten met de
landelijke top. „Dat wordt mijn eer-
ste optreden op nationaal niveau.
Het lijkt me een schitterende erva-
ring. Ik denk zeker niet dat ik on-
deraan zal eindigen. Maarten Strij-
bos (Venlo), die ik in het LX net ach-
ter me liet,werd vorig jaar tweede".

NK

Patrick Driessens, een fanatiek bas-
ketballer, wordt getraind door Rob
Merx. Vier jaar geleden begon hij
met de schaaksport en nu vormt hij
een van de belangrijkste pionnen

„Via via heb ik vernomen dat er in-
teresse voor me was. Op zon hoog
niveau spelen klinkt aanlokkelijk.
Schaken heb ik geleerd bij SV Voe-
rendaal en daar zal ik de komende
paar jaar zeker nog voor blijven uit-
komen". Wordt Patrick Driessens
de opvolger van Rudy Douven en
Paul van derSterren, de Limburgse
grootmeesters die het schaken tot
professie hebben verheven? „Met
schaken je brood verdienen, dat
lijkt me wel aantrekkelijk. Ik weet
echter niet of ik dat niveau ooit be-
reik. Die twaalf uur die ik wekelijks
in schaken steek zijn volstrekt on-
voldoende. Misschien dat ik er meer
tijd voor vrij moet maken. Schaken
is een fantastisch spel waar jenooit
op uitgekeken raakt. Ik kan alleenal
enorm genieten van het naspelen
van-grootmeesterwedstrij den. Wan-
neer ik grootmeester word? De weg
is lang en kun jevergelijken met een
lange moeizame partij. Ik bevind
me nu pas in het prille openingssta-
dium".

Opvolger

" Jaap Kersjes van Basketbalclub Braggarts uit Heerlen dunkt. Als trainer ging hij in Haarlem
terug in de schoolbanken. .- Foto: dreis linssen

Het damkampioenschap van Neder-
land voor meisjes tot zestien jaar le-
verde kort geleden Limburgs succes
op: Delia Verhoef (15) uit Heerlen was
de sterkste van de acht finalistes en
won voor de tweede keer de meisjes-
titel. Twee jaargeleden werd ze ook al
kampioen in deze klasse.
Het niveau van de meisjescategorie
valt niet goedte beoordelen, omdat de
partijen daar niet genoteerd worden
(er wordt gespeeld met een half uur
bedenktijd), maar Delia heeft al bij an-
dere gelegenheden laten zien al aardig
te spelen. Ze maakt deel uit van de na-tionale aspirantenselectie (als enig
meisje), speelt regelmatig in het eerste
van ha^r club D.V. Schaesberg en bij
de gemengde regionale wedstrijden
houdt ze gemakkelijk gelijke tred met
de rest. Een fragment uit het afgelo-
pen jeugdkampioenschap van Lim-
burg, waarin ze het opneemt tegen
Joost deHeer uit Geleen.

Joost de Heer-Del ia Verhoef, partij:41. 31-26 7-11 42. 44-40? Zoals zo vaak:één slappe zet en dekansen slaan 180°om, wit had 42. 26-21 moeten doen, na42. .. 11-16 43. 21-17 had zwart het danzwaar gekregen. 42... 35x 44 43. 39x50
8-12! Natuurlijk, dit buitenkansje om26-21 eruit te halen laat je niet lopen.44. 34-29 12-17! 45. 29x20 25x14. Bin-nen vier zetten is de stand bijna onher-kenbaar veranderd: wit staat hopeloos
in een kettingstelling. 46. 33-39. Zwart

HAARLEM - De zesde Haarlem
basketbalweek is reeds enkele da-
gen historie. Vanuit geheel Neder-
land stroomden de basketballief-
hebbers richting Kennemerspor-
thal om met een behoorlijke dosis
zitvlees in een sfeervolle ambiance
te kunnen smullenvan Europese en
Amerikaanse 'grootheden' op bas-
ketbalgebied. Naast het sportieve
geweld op het plankier was er ook
een clinic voor coaches uit allerlei
lagen van de vaderlandse competi-
tie.

Van onze basketbalmedewerker
MARCEL JOOSTEN

" Patrick Driessens, Limburgs schaakkampioen in de catego-
rie tot en met vijftien jaar. Foto: DRIES LINSSEN

Onder hen coach Jaap Kersjes van
Braggarts, een van <Je weinige Lim-
burgse trainers die terugkropen in
de schoolbanken en de moeite na-
men te luisteren naar de crème de la
crème van het mondiale basketbal.
De organisatie van 'de week' had
kosten noch moeite gespaard om
Ton Boot, coach van landskam-
pioen Commodore Den Helder, Lu-
cien de Kersschaver van de Belgi-
sche kampioen Mechelen en Larry

In 1980 was Ton Boot bondscoach,
op dat moment zoekt hij nog een
twaalfde man om zijn Oranje-selek-
tie te completeren. Boot vraagt zijn

Amerikaan
Jaap Kersjes: „Over die Amerikaan
uit Alabama kunnen wij kort zijn.
Het leek wel een predikant met
meeroog had voor de geestelijke ge-
steldheid dan voor de sportieve ont-
wikkeling van zijn spelers. Dan wa-
ren de clinicsvan o.a. Adams, coach
van Fresno State (waar Jos Kuipers
verdedigen heeft geleerd) en van
Lute Olson (Arizona) van bedui-
dend betere kwaliteit. Ton Boot
daarentegen is een grootheid in het
Europese basketbal. Een succes-
coach die grotebijdragen heeft gele-
verd aan o.a. de verdere vorming
van Jos Kuipers, een voormalige
pupil uit mijn Nepomuk-periode".

Chapman van Auburn University
Alabama, bereid te vinden hunvisie
en coach-filosofie te etaleren voor
de aanwezige trainers.

Coaches in de
schoolbanken

Opkomst run Limburgse basketbaltrainers bedroevend

Van Veen

koningschutter Kees Akerboom of
hy een voorkeur had en de Bossche-
naar zegt JosKuipers, waardoor'de
ontwikkeling van de nog steeds bij
Nepomuk spelende Jos Kuipers in
een stroomversnelling raakte. Boot
zei nog: „kan hij zijn kop houden?"
en Jos werd A-international. Kers-
jes: „Boot had achteraf tijdens de
clinic meer gezegd dan ik aanvanke-
lijkin de gaten had. Vooral zijn visie
over het een tegen een spel, een van
de belangrijkste zaken, werkte zeer
verfrissend. Daarnaast houd ik wel
van lange-termijn-werk waarin vol-
gens een gestruktureerde aanpak en
Stabiele opbouw naar een perfekte
techniek wordt gewerkt", aldus de
Braggarts-coach.

Helaas voor de 60 aandachtig luiste-
rende trainers moest de Mechelse
coach De Kersschaver reeds voor
zijn optreden terugkeren naar zijn
Belgische werkgever. De Haarlem-
organisatie reageerde bliksemsnel
en haalde dames bondscoach Mein-
dert van Veen uit het publiek om de
plaats van de Mechelse coach op te
vullen. Kersjes: „Ja, heerlijk om
naar te luisteren. Van Veen is een
heerlijke verteller met in zijn baga-
ge een keur aan praktische tips. Er
wordt wel eens vreemd opgekeken
als hij aan het woord is, maar dat ligt
meer aan de wijze waarop hij iets
verteld dan aan de inhoud van zijn
betoog, want kennis van zaken
heeft de Helderse coach zeer zeker".
Kersjes staat nu met Braggarts aan
de vooravond van de tweede com-
petitieronde.

lijkt nu met 46. .. 3-8 vlot te kunne.
winnen (29-23 (18x29) 27-21 (8-12) 21 lc
is verhinderd), maar zo heel gemakt,
lijkgaat het niet. Op 46... 3-8 speelt vjj
namelijk 47. 38-33/ Dit verhindert * j
..8-12 door 26-21, 22-17 en 32-27 ten*"
op 47. .. 14-19 34-30! (19x30) en 27-*'
volgt; maar belangrijker is dat na 47-"'
17-21 48. 27x7 18x38 49. 33x42 8-12
7xlB 13x24 wit wel een schijf ach)*
staat, maar de compensatie na 51. *J21 vermoedelijk voldoende is voor rC
mise. Daardoor moet zwart het va
een niet zo voor de hand liggende vjj
riant hebben (dus na 46. .. 3-8 47. 3,i
33): 11-16(!) 22x11 (6x17) 28-23 (8-J5
50-44 (13-19) 33-28 (19-24) 29x20 (14x2'
23-19 (9-13) 19x8 (12x3) 44-39 (25-30) 3»'33 (30-35) 33-29 (35-40) 28-23. Op 26-''
(17x26) 28-23 volgtt (40-44) 23x12 (f.
49) 12-7 (49-40)! enz. (40-44) 23x21 (**
50) 29-23 (50-6) 23-18 (6-1) 18-13 l 1
zw.+ .
In plaats hiervan volgde in de Pa'ii
46. .. 14-19. Na 47. 29-23 18x29 48. tff,
19-23 49. 28x8 17x37 50. 8-2 37-41 si
2x16 41-46 werd het toen vrij snel r
mise.
De oplossingen van de laatste t\*'
weken: ,i

I. Wit, achttien schijven op 15, 17, ''.
26, 28, 32/34, 37/44, 47 en 49. Z#*h
achttien schijven op 2, 4, 6, 8/10, 13. \
18, 19, 21, 24, 25, 30, 31, 35, 36 en 45-i
32-27 21x23 2. 17-12 Bx2B 3. 33K
18x27 4. 38-32 27x38 5. 42x33 31x4^$
47x38 36x47 7. 38-32 47x29 8. &\\,
23x32 9. 34x3 45x34 10. 44-40 35x33 * j
43-39 33x44 12. 49x20 25x14 13. 3V
4x13 14. 15x4 met na 14. .. 16-21 K
4x16 6-11 16. 16x7 2xll 9. 26-21 en \
14... 13-19 snellewinst door 15.4-36 »,,
21 16. 26x17 19-23 17. 17-12 en 18. 3°'
(L. Faber, Veendam). „a,
JU. Wit, dertien schijven op 6, 16,24, '.
31, 33/35, 37, 39, 40, 43 en 50. ZWaj,
veertien schijven op 1, 4, 8, 9,12,13'U',
18„ 19, 21, 22, 27, 36 en 45. 1. 29-/i,
18x49 2. 24-20 15x24 3. 37-32 27x3» «
16x736x27 5. 50-44! Ixl2 6.39-33 38*ft
7. 34x3'45x34 8. 6-1 49x40 9. Ix9! *>*
10. 3x19 13x24 11. 35x44+ (S. JoeS*
vitsj, Charkow).
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GULPEN - Tjeu Seeverens heeft snel een reputatie opge-
bouwd als scout. De 36-jarige trainer beschikt over het diplo-
ma oefenmeester drie, maar hij is thans, en dat al voor het der-
de seizoen, actief als jeugdscout bij PSV. Bij Scharn en MW
trainde hij de jeugd. Samen methoofdscout Gerrit van Tilburg
en coördinator Kees Rijvers zet hij de lijnen uit voor het PSV-
scoutinggebeuren in Limburg. Tjeu's inbreng wordt in PSV-
kringen erg op prijs gesteld. En ook in het Limburgse wordt de
aanvankelijk met argusogen gevolgde PSV-vazal, met respect
benaderd.

Van onze medewerker LEO JASPERS

Tjeu Seeverens: 'Noodgedwongen scoutingsapparaal uitbreiden'
% Tjeu Seeverens,
PSV-scout en
jeugdtrainer, samen met
een van zijn talenten,
RalfHabets.

Foto: CHRISTAHALBESMA
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