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Justitie zoekt naar
Corruptie in Susteren

s l Van onze verslaggever
nj 'STÈREN - Het onderzoek dat de
' brecherche momenteel in de ge-

ënte Susteren verricht, concen-n *rt zich op corruptie. Dit blijkt
r! uitlatingen van mr. G. Winters,

'e advocaat van de twee directeu-
"i 1van het bedrijf Lotharingen BV,e' Maasbracht. Bij zijn cliënten
n' *d afgelopen vrijdag een huiszoe-

" v »g verricht.
if

'rijksrecherche deed verder huis-
ekingen in het gemeentehuis van

n' 'stèren, de woning van gemeente-
al Cretaris E. Montforts en in een
o Woor van de accountant van Lo-

aij dingen. Bij de huiszoekingen zijn
K Mnistraties en andere documen-
ial' in beslag genomen.

'Igens Winters werd als reden
er°r de huiszoekingen artikel 177
sST het wetboek van strafrecht op-
lfteven. Dit artikel spreekt van-efsdrijven tegen het openbaar ge-
efdoor het doen van giften aan een
gjfbtenaar in ruil voor een tegen-

Ook werd volgens de
Pdsman verwezen naar de artikelsJh en 365, die het aannemen van
f giften strafbaar stellen. „Dat be-

»Pent dus dat justitievermoedt dat

If sprake is van corruptie", aldus

Winters, die benadrukte dat zowel
het geven als het aannemen van
steekpenningen strafbaar is. „Ver-
derkan ik weinig over de zaak zeg-
gen, voordat ik met mijn cliënten al-
les op een rijtje gezet heb."

Zie verder pagina 19

" Onderzoek nog
niet afgerond

Kok pleit voor
extravrije dag

weinig zieke
werknemer

- Minister Kok van;l heeft gisteren in een redef'l 'Amsterdam gepleit voor een ex-o'Vrije dagvoor werknemers die in

' J1bepaalde periode niet ziek zijn
telleest. „Van zon regeling zou in

J 1gezonde bedrijfstak een positie-
' Prikkel uitgaan op de verant-

S van de werknemer,
ai ''der dat bestaande rechten wor-
-1 aangetast", aldus Kok.

yi 1 riep werkgevers en werknemers
het hierover eens te worden ('het

iO een suggestie') in CAO-on-
s handelingen.

het weer

BUIEN
i een noordelijke stroming
i l^dt heldere onstabiele
iuM aangevoerd. In de vroege
kotend is er nog veel bewol-
tt% maar geleidelijk komen
L°°k opklaringen. Er zijn ook
iu,en, mogelijk met hagel of
tf lte sneeuw. Vanavond zijn
k°ok sneeuwbuien en in de~ C|U kan het plaatselijk glad
l^pden door opvriezing. De

aj^d is matig uit westelijke
jik t'ngen, maar draait later
! n(*r het noordwesten enl thf^nt toe tot vrij krachtig. De
i loopt op tot 5
i iJ'^en en zakt vannacht totys boven het vriespunt.
>.ANDAAG:l>op: 08.40 onder: 16.27
/*»n op: 03.59 onder: 13.31
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Compromis
Van den Broek moest tussenbeide
komen. Hij meende dat de rege-
ringspartijen het eigenlijk eens zijn
en formuleerde het compromis. „De
oplossing voor andere problemen in
het Midden-Oosten kan nooit voor-
waarde worden gemaakt voor de
oplossingvan deKoeweit-crisis", al-
dus de bewindsman.

Van den Broek is overigens zelfeen
beetje schuldig aan de verwarring
die in het regeringskamp ontstond.
Tijdens de gijzelaarscrisis liet de be-
windsman een verklaring uitgaan,
waarin zowel de Iraakse agressie als
de andere problemen in het Mid-
den-Oosten (behalve het Israëlisch-
Palestijnse dispuut ook de kwestie-
Libanon) werden vermeld.
Ook over het politieke beleid ten
aanzien van Oost-Europa ontstond
ruzie tussen de regeringspartijen.
Volgens Van Traa is het de hoogste
tijd dat de EG nauwere banden met
die landen aangaat. Anders dreigt
een nieuwe deling in Europa: arm
en rijk. Na felle kriek van het CDA
op dit standpunt greep Van den
Broek in. Hij betoogde dat de EG
via associatie-verdragen met Oost-
europese landen al voldoet aan de
wens om toenadering.
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Minister Van den Broek moet tussenbeide komen

Golfcrisis verdeelt coalitie
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Van
den Broek (Buitenlandse Za-
ken) heeft gisteren, tijdens een
Kamerdebat over zijn begro-
ting, moeten ingrijpen om een
dreigenderuzie tussen de coa-
litiegenoten CDA en PvdA te
sussen. De woordvoerders
Gualthérie van Weezel (CDA)
en Van Traa (PvdA) bleken
van mening te verschillen over
het regeringsbeleid in de Golf-
crisis.

Van Weezel betoogde dat Neder-
land, nu de Veiligheidsraad het ge-
bruik van geweld heeft gesanctio-
neerd als Irak Koeweit niet voor 15
januari heeft verlaten, verplicht is
tot een grotere militaire bijdrage
aan de troepenmacht in de Golf.
Van Traa houdt daarentegen stevig
vast aan een diplomatiekeen vreed-
zame oplossing van het Golfcon-
flict.

Volgens Van Traa moet Israël ertoe
worden bewogen met Palestijnse
vertegenwoordigers rond de tafel te
gaan zitten om te onderhandelen.
Maar. Van Weezel meent dat dan
wordt toegegeven aan Irak, dat
steeds een koppeling probeert aan
te brengen tussen de kwestie-Koe-
weit en het Israëlisch-Palestijnse
conflict.

Van Traa haastte zich te verzekeren
datzijn pleidooi voor een Israëlisch-
Palestijns gesprek 'geen premie is
voor de agressie van Irak. Maar
voor Van Weezel ging Van Traa
daarmee al te ver. Israëlisch-Pales-
tijnse onderhandelingen kunnen
pas plaatsvinden na afloop van de
Golfcrisis, anders lijkt het erop dat
dan 'compromissen worden gezocht
over de rug van Israël heen.

Studentenprotest breidt zich uit

Oppositiepartijen in
Albanië toegestaan

door frits schils
TIRANA/HEERLEN - Albanië gaat
steeds meer overstag. Terwijl het
protest van enkele duizenden stu-
denten van de universiteit van Tira-
na gisteravond onheilspellend aan-
zwelde, nam de regerende commu-
nistische partij van Europa's laatste
stalinistische bolwerk het besluit
om op korte termijn onafhankelijke
politieke partijen toe te laten. De
ophanden zijnde legalisering van

oppositiepartijen in Albanië is van
revolutionaire betekenis en duidt er
op dat het regime onder drukvan de
realiteit niet meer onder bepaalde
concessies uit kan.

Naar in Tirana verluidt heeft het
Centraal Comité van de Albanese
Arbeiderspartij - de CP- onmiddel-
lijk voorafgaande aan het besluit
vijf leden en twee kandidaat-leden
van het Politburo afgezet. Aangeno-
men wordt dat het hier orthodoxe
conservatieve communisten be-

treft, die zich tegen het denkbeeld
van enig politiek pluralisme hebben
verzet.
Een journalist van het Albanese
persbureau ATA met wie wij gister-
avond laat telefonisch contact had-
den, sprak over een 'historische dag
voor de republiek. Hij was ervan
overtuigd dat nu eindelijk, na 45
jaar, een begin is gemaakt met poli-
tiek pluralisme in zijn land, hetgeen
de hoop op 'verdere democratise-
ring' doet toenemen.

Naar het zich laat aanzien zal het be-
sluit van het Centraal Comité moge-
lijk ook wijzigingen in de Albanese
regering tot gevolg hebben. Enkele
behoudende ministers zullen moge-
lijk het veld moeten ruimen.

Poging lot doodslag of een ongeluk
Man ligt twaalf uur

gewond op oprijlaan
MAASTRICHT - Ongeveer twaalf
uur lang heeft een zwaargewonde
man op de oprijlaan van kasteel
Vaeshartelt in Maastricht gelegen,
voordat hij werd opgemerkt. Zon-
dagmorgen om 10.30 uur vond de
eigenaar van het kasteel het be-
wusteloze slachtoffer. Hij werd di-

reet met ernstige verwondingen aan
hoofd en benen opgenomen in het
Academisch Ziekenhuis. De man,
J.B. verkeert inmiddels buiten le-
vensgevaar.

Wat er precies gebeurd is met de
man, is vooralsnog niet geheel dui-
delijk. Eigenaar J.V. van kasteel
Vaeshartelt waarin een restaurant is
gevestigd, verklaarde tegenover de
politie dat hij zaterdagavond om-
streeks half elf met zjjn autoover de
oprijlaan van het kasteel heeft gere-
den. Halverwege de laan hoorde hij
eenklap tegen de auto.Hij dacht dat
het een vallende tak was die tegen
de auto kwam. Hij is nog gaan kij-
ken, maar zag niets vreemds. Ook
de echtgenote van de restaurateur
was op de oprijlaan die avond, na-
melijk toen zij zoals gebruikelijk de
honden uit liet. Ook zij heeft niets
opmerkelijks gezien.

Het slachtoffer is een werknemer
van J.V. Hij werkt in het restaurant
en hij woont op het terrein van het
kasteel. Op de plaats waar de ge-
wonde had gelegen, werden glas-
sporen en een afgebroken ruiten-
wisser gevonden. Op het terrein van
het kasteel werd een auto aangetrof-
fen met een vernielde voorruit en
een ontbrekenderuitenwisser. Deze
auto is eigendom van de echtgenote
van de kasteelheer/restaurateur.

Onderzoek
De politie van Maastricht onder-
zoekt momenteel of er sprake is van
een aanrijding of dat men wellicht
te maken heeft met een poging tot
doodslag. „Wij hebben het voorval
in onderzoek. We moeten ons aan de
feiten houden en eerst nog het
slachtoffer zelf horen over deze
zaak, want dat is gezien de conditie
van de man nog niet gebeurd," al-
dus een woordvoerder van de Maas-
trichtse politie.

Protesten bij
komst Bouterse
DEN HAAG - De Surinaamse ge-
meenschap in Nederland reageert
ten dele zeer negatief op het kort-
stondige bezoek dat legerleider
Desi Bouterse vandaag aan Neder-
land brengt. Het '8 december comi-
té', dat de moorden uit december
1982 herdenkt, heeft voor vandaag
een protestactie op Schiphol aange-
kondigd.
Gisteren verklaarde ook de organi-
satie Sowa zich tegen Bouterse's
komst. Sowa heeft in een brand-
brief aan minister Van den Broek
van Buitenlandse Zaken gevraagd
om de legerleider detoegang tot Ne-
derland te weigeren.Nederlanders

ontwikkelen
nieuwe methode
bodemsanering

KARLSRUHE - Nederlandse inge-
nieurs hebben een eenvoudige maar
doelmatige methode gevonden om
metalen en andere verontreinigen-
de stoffen uit de gronden het grond-
water te halen. De door Geokinetics
in Delft en Groningen ontwikkelde
techniek kan ook gebruikt worden
voor de zuivering van baggerslib en
voor de afscherming van schadelij-
ke stortplaatsen en industrieter-
reinen.

De wetenschappers maakten hun
bevindingen bekend op een confe-
rentie in Karlsruhe.
De nieuwe methode, die electrore-
clamatie wordt genoemd, bestaat
eruit dat men één of meerdere elek-
troden in de grond stoptwaarmee in
de bodem een elektrisch veld tot
stand wordt gebracht. Door ionen-
uitwisseling worden de vervuilende
stoffen bijeengebracht. Deze gaan
naar een op het systeem aangeslo-
ten verwerkingsinstallatie. Het gro-
ter voordeel is dat geen grond meer
afgegraven hoeft te worden.Geesinkroept op

tot vrijwillige
dopingcontrole
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" Het trieste resultaat
van nieuwe gevechten
gisteren in de zwarte
woonstad Thokoza in
Zuid-Afrika tussen
aanhangers van het
ANC en de Inkatha-be-
weging: 37 doden. De
autoriteiten hebben iyi-
middels extra politie-
en legereenheden naar
de woonstad gestuurd.
De gevechten vonden
opnieuw plaats in
Phola Park in Thoko-
za. Phola Park is een
nederzetting van kra-
kers,.die in hutjes van
karton en zinken pla-
ten wonen. In het kamp
werden talrijke hutten
in brand gestoken.

Het geweld tussen bei-
de groepen heeft de af-
gelopen dagen in Tho-
koza in totaal het leven
geëist van zeker 80
mensen.

(ADVERTENTIE)

Elke dag...

en u staat weer
midden indewereld.
deeerste Z weke* gratis

. Ja ik wil diekomplete krant! .
I Naam. '| Adres: |
■ Postcode: I

. Plaats: 'I Telefoon (i.v.m.
■ kontrole bezorging) "Giro/banknr.: '| Na de twee weken gratis wil ik
■ D een kwartaal- i 11

abonnement ’ 75,55 \j_fiA_f
| D een maand- vu~ \abonnement ’ 25.20 f W*
I stuur mij fff aC
I □ een machtiging t.b.v. frttSa utomatische betaling I I
| G een acceptgiro-kaart
I Deze bon in een open enveloppe V
1 (zonder postzegel) zenden aan: J\■ Limburgs Dagblad. . 2
' Antwoordnummer 46, , eg
■ 6400 VB Heerlen. 'T

■ OF BEL GRATIS 06-0229911,

8 710404 400017
Zie verder pagina 3

" Colleges campus
Tirana geboycot

(ADVERTENTIE)

i M mk HTWTïï
■pi t 'm :^i Billiiip'i 'l^MkS
KÉÉk ü 'B**~^ <***lli PNffm k *i lillif *** it'**Pl wiHiiliHjla*

« Bjlm-'' % lißlll 259

■de eerste vrijwilliger!...

37 doden bij geweld in Thokoza



Allure
Kraayeveld zocht naar een manier
om met enige allure toch nog heel
lang doorte blijven spelen. Dus bel-
de hij zijn voormalige mede-Bin-
tangs op. „Dat was toch wel een in-
stituut. We hielden er destijds mee
op omdat het een sleur werd, maar
omdat we niet meer samen speel-
den was die sleur er ook niet meer.
En om te voorkomen dat het weer
zo zou gaan, stelde ik een paar voor-
waarden: niet vaker dan twee keer
per maand spelen, met een goeie
lichtshow en PA-ihstallatie, en voor
een flinke prijs om het een beetje

exclusief te houden.'
Van Schie en Pleines gingen met
deze aanpak akkoord, waarbij ze
hun eigen band ook nog achter de
hand houden. Vroegere drummer
Harry Schierbeek was inmiddels
het land uit en kon dus niet gestrikt
worden, zodat Cees Brouwer, uit
Kraaijevelds eigen band, achter de
kit geplaatst werd.
Omdat de band niet meer als kwar-
tet wildewerken, werd Bintangs-ve-
teraan Jan Wijte weer teruggehaald.
Met zijn aparte dwarsfluitspel be-
paalde hij het geluid van de Bin-
tangs-hits 'Ridin' On The L&N' en
'Traveling In The USA. Ook zorgt
hij voor de meer melodieuze gitaar-
soli.

„Het mooie van deze bezetting is dat
we alles wat de Bintangs ooit ge-
speeldhebben waarkunnen maken.
Wat is het Bintangs-geluid? Dat is
de scherpe stem van Gus en de rau-
we zang van mij samen, het mon-
dorgel van Gus, derauwe gitaarvan
Jack en nu weer de dwarsfluiten de
bluesy gitaar van Jan, plus natuur-
lijk mijn basgeluid. Dat alles is sa-
men de Bintangs en dat miste ik in

mijn eigen band. Bij Jack en Gus
was het net zo."

DECEMBER popagenda
"12 Oosterpoort Groningen,

Suzanne Vega
"14 Staargebouw Maastricht,

Semb' Africa

" 14 Fenix Sittard, Paradogs

" 14 Satisfaction Heerlen, Gin
on the Rocks (17.00 uur)

" 14 Effenaar Eindhoven, Batt-
le of the Decade of serious
Drinking

" 14 Exit in G Landgraaf, Feed
Back

" 15 Grenslandhallen Hasselt,
Flanders Rock

" 15 café 't Hoekje Echt, Pas-
sing Strangers

"15 Zopo Horst, Tröckener
Kecks

" 15 Tivoli Utrecht, Chaba Za-
houania

" 15 Maaspoort Venlo, Clou-
seau

" 16 café Allez Heerlen, Stift

" 19 café Wilhelmina Heerlen,
open podium sessie

" 21 Hanenhof Geleen, Golden
Earring en D-Train

" 22 Santé Sittard, D-Train
"22 Gimmix Sittard, Tony

Scott

" 26 De Raetskelder Heerlen, A

trip to beautiful

" 28 Boerderij Geleen, Good-
bye 90-festival met o.a. Ac-
tion In DC en Cops & Rob-
bers

" 28 De Kajuit Landgraaf, Gin
on the Rocks

"28 Stadsschouwburg Heer-
len, Clouseau

"29 Asta Cultuur Centrum
Beek. Undercover Festival

" 29 Gimmix Sittard, Loose in

the Blues

JANUARI

" 22 Vredenburg Utrecht, Iggy
Pop

" 31 MECC Maastricht, Paolo
Conté

FEBRUARI

" 7 Ahoy Rotterdam, Robert
Cray

"23 Cultureel Centrum Sit-
tard, The Magnificent 7

recept
Rookvlees met
meloen en mango
Een aantrekkelijk voorgerecht om
de maaltijd uitgekiend mee te be-
ginnen. Bovendien is het ook nog
snel klaar.

Benodigdheden voor 4 personen:
16 plakjes rookvlees, 1 mango, 2 el
yoghurt, 1 tl kerriepoeder, zout,
een kleine meloen, enkele toefjes
peterselie.

Rol de rookvleesplakjes op. Schil
de mango en snijd 12 mooie schij-
ven langs de pit. De rest van het
vruchtvlees in een keukenmachine
pureren of in stukjes snijden en
door een zeef wrijven. In een kom-
metje twee eetlepels mangopuree
met yoghonaise en kerriepoedef
tot een sausje roeren. Op smaak
brengen met wat zout. De meloen
in 8 mooie schijven snijden en
schillen. Op vier bordjes achter-

eenvolgens tot een waaier rang-
schikken: schijf mango, rookvlees-
rolletje, schijf meloen, rookvlees-
rolletje en schijf mango. Sausje
over de punt van de 'waaier' schep-
pen en gameren met een toefje pe-
terselie.

TIP: Dit gerecht is ook lekker met
paarderookvlees.

huub meijer

Blues
De heroprichting van de Bintangs
komt op een moment dat de blues
populairder is dan in tijden het ge-
val was. „De tijd is er rijp voor. Ik
merk dat aan mijn zoon. Die is nu
twintig en hij en zijn vrienden zijn
zwaar geïnteresseerd in de blues.
Sommigen zullen welroepen dat we
opportunisten zijn die een graantje
meepikken en zo. Nou ja, zeikerds
hou je toch. We doen wat we leuk
vinden en we hebben er dikke pret
mee. En trouwens, een echte blues-
band zijn we nooit geweest."
De Bintangs begonnen hun bestaan
ettelijke decennia geleden. „Bij
mijn beste weten was het in 1961,
dat de groepwerd opgericht. Ja god,
ik ben er wel bij geweest, maar ik
heb het nooit opgeschreven." De
band speelde veel Stones-nummers
spelen en de leden afficheerden
zichzelf dan ook als de Nederlandse
Stones, iets wat ze nog lang nage-
dragen is. „Op een gegeven moment
werd dat wel vervelend. Maar je
moet niet vergeten: we waren jo-
chies van 17, 18 jaar, we deden alles
om maar populair te worden."
Dat lukte in de loop der jarenzestig
aardig, al maakte de band een moei-
lijke tijd door toen het hippiedom
met bijbehorende uitwassen uit-
brak. De band maakte turbulente
tijden door, waarbij bezettingswis-
selingen aan deorde van de dag wa-
ren en de gebroeders Kraayeveld
zelfs uit hun eigen band werden ge-
zet. Maar later werden de koppen
weer bij elkaar gestoken. „Om de-
zelfde redenen als nu eigenlijk."
Het was het startpunt van een aantal
bloeiende jaren, waarin de band een
van de constanten in hetvaderland-
se live-circuit was, enkele platen
maakte en deze keer een zeer con-
stante bezetting kende. Frank
Kraayeveld is inmiddelsal dik in de
veertig. Ziet hij zichzelf nog lang op
het podium staan?

„Leeftijd maakt geen reet uit, tenzij
je staat te hijgen als een ouwe dief
natuurlijk. Nee, als jeerover na gaat
denken, word je helemaal beroerd.
Echt, ik weet nog heel goed dat we
de elpee 'Genuine Buil' opnamen in
Wales. Alsof het gisteren was, zo zie
ik nog voor me dat we die nummers
aan het repeteren waren. Dat is vijf-
tien jaar geleden en over nog eens
vijftien jaarben ik in de zestig. Nee,
voorlopig haal ik genoeg uit de kick
van het spelen. Daar doe ik het voor
en als die paar honderd man in de
zaal het ook te gek vinden, wat trou-
wens bijna altijd zo is, dan is dat
meegenomen."

jacob haagsma

MAART

" 2 Munttheater Weert, The
Magnificent 7

" 8 Schouwburg Maastricht,
The Magnificent 7

" 15 Wijngrachttheater Kerkra-
de, The Magnificent 7

APRIL

"14 MECC Maastricht, Rod
Stewart

POP

Id-cd 'We hebben dikke pret met de band'

De Bintangs zijn
terug aan het front

Van Morrison, Enlightenment,
Polydor
Een nieuwe cd van Van Morri-
son is altijd weer iets om naar
uit te kijken. Alleen wordt zijn
muziek jammergenoeg per cd
voorspelbaarder. Keltische soul
met vage, mystieke teksten en
songs die in een aantal gevallen
onderling inwisselbaar zijn.
Bij het beluisteren van de cd En-
lightenment dringt zich regel-
matig de vraag op: op welk
nummer van vorig plaatwerk
lijkt dit liedje? Zelfs tekstfrag-
menten, beeldspraak, thematiek
en instrumentatie lijken vaak
ontleend aan ouder werk.

Is Enlightenment ondanks de
voorspelbaarheid een slechte cd
geworden?
Daar kan echter ook weer geen
ja op geantwoord worden. On-
danks enige irritatie vanwege de
bovenstaande kanttekeningen
blijf je deze laatste Morrison
toch weer draaien.

De vraag is wat de muziek on-
danks zijn beperkingen een be-
paalde meerwaarde geeft?
Het zijn de onnavolgbare mo-
menten dat hij zijn teksten over
'paradise' en andere immaterië-
le zaken op bezwerende wijze
uitspreekt. De wijze bijvoor-
beeld waarop hij fluisterend 'So
quiet in here' voordraagt is van
een rustgevendheid en tijdloze
klasse dat je toch weer genegen
bent die momenten dat hij op de
automatische piloot staat, door
de vingers te zien.
Het zijn de momenten dat een
gekweld iemand (When I feel I
can't get over, enz.) tot het besef
komt dat er ergens een uitweg
is. (You can change it anyway
you want). Ondanks de vaag-
heid en het mystiek geneuzel zo-
als in 'Avalon of the heart',
maakt Van Morrison universele
thema's als verlichting, bevrij-
ding en harmonic begrijpelijk,
juist omdat ze in zo'n algemene
bewoordingen geformuleerd
worden.
Fraai is ook 'In the days before
rock 'n roll waar Morrison als
zanger een bescheiden rol in-
neemt. De mij onbekende Paul
Durcan neemt een groot deel
van de tekst met lers accent al
rappend voor zijn rekening. Een
liedje waarin met heimwee
wordt teruggedacht aan het tijd-
perk dat de televisie nog niet
zon dominante rol innam in de
meeste huiskamers. In de tijd
dat de jonge Van op zijn knieën
voor de radio zat en met rode
oortjes naar bluesmuzikanten
als John Lee Hooker en Muddy
Waters en rock 'n rollgroothe-
den als JerryLee Lewis en Litt-
leRichard luisterde.
De echt geïnspireerde momen-
ten zijn schaars. Het is fraai ver-
zorgde edelkitsch. Een piano
hier, strijkers daar en weer een
nieuwe song is geboren. En nu
maar hopen dat Van echt het
licht ziet en ons weer eens ver-
blijd met een bevlogen meester-
werk als Veedon Fleece (alweer
16 jaar geleden).

jan hensels

Frank Kraayeveld over zijn fameuze
bassolo, vroeger en nu een van de
hoogtepunten in een Bintangs-set:
„Ja, die bassolo.. Ik heb hem wel
weer terug hoor. Het heeft met de
sound te maken. Ik moet iets heb-
ben dat ik het volume net effe har-
der kan zetten, zodat de bas nog lan-
ger blijft doorjanken. Dat ik er bij
wijze van spreken drilboor mee kan
spelen op het podium. Het hangt
ook van de akoestiek in de zaal af.
Ja, vroeger duurde die solo langer,
maar ik heb hem wel weer zo onge-
veer te pakken."
Vijf jaar geleden hielden de Bin-
tangs ermee op: het was een sleur
geworden, vonden met name gita-
rist Jack van Schie en zanger Gus
Pleines, die daarop hun eigen band
opzetten. Ook Kraayeveld ging ver-

De Bintangs: één van Nederlands langst bestaande popgroe-
pen. De Noordhollandse groep was een poosje uit de running,
maar bassist Frank Kraayeveld besloot vorig jaar om de rauwe
en roemruchte rhythm and bluesband weer nieuw leven in te
blazen. De groep die menig dorpshuis, jongerencentrum en
festival op stelten zette is weer flink actief en maakt zelfs plan-
nen voor een nieuwe plaat.

der met de naar hem vernoemde
band, op gitaar. Zonder al te veel
succes.

Concert van
Bob Dylan
in Utrecht

Bob Dylan geeft op donderdag 31
januari een eenmalig concert in het
Utrechtse muziekcentrum Vreden-
burg. De Amerikaan wordt begeleid
door zijn band. De kaartverkoop be-
gint zaterdag. Organisator Mojo
Concerts heeft dat dinsdag meege-
deeld.

De Pet Shop Boys geven op zater-
dag 25 mei een eenmalig concert in
Ahoy in Rotterdam. De voorver-
koop begint zaterdag 16 januari.

Deep Purple
naar Ahoy
Van onze kunstredactie

Deep Purple
f

geeft op maandag 7
maart een concert in Ahoy Rotter-
dam. Het optreden van de Britse
hardrockformatie, onlangs weer
herenigd met als nieuwe zanger Joe
Lynn Turner, maakt deel uit van
een jaar durende wereldtournee.
Als voorprogramma fungeert de
Amerikaanse vrouwengroep Vixen.
De voorverkoop begint op zaterdag
22 december.

MEI

" 14 MECC Maastricht, Gloria
Estefan en the Miami,
Sound Machine

Busreizen
Iggy Pop

Buro Pinkpop organiseert een bus-
reis naar het concert van Iggy Pop
in Ahoy Rotterdam op 21 januari.
De kaarten kosten 67,50 gulden en
zijn verkrijgbaar bij Siva Sittard,
Satisfaction Heerlen en Music Plus
Maastricht.
Er zijn overigens nog enkele bus-
reiskaarten beschikbaar voor New
Kids on theBlock op 12 mei in Rot-
terdam.

Festival met
Mothers Finest
Na de finale van het Flanders roek-
concours op zaterdagmiddag 15 de-
cember in de Grenslandhallen J°
Hasselt wordt 's avonds als ex-
traatje het Grenslandfestival ge-
houden. De winnaar van het con-
cours opent dit festival. Daarna zul-
len the Serious Five, Ze Noiz, de
Dijk, de Kreuners en the Scabs op-
treden. Top of the bill is Mother's
Finest.

Het Grenslandfestival begint off
20.00 uur en de kaarten kosten 800
Bfr aan de dagkassa. In de voorver-
koop 600 Bfr. Duokaarten voor B-
nale en het festival kosten 900 Bfr'
respectievelijk 700 Bfr. De finale
van Flanders Rock begint 's mid'
dags om twee uur.

Feed Back
In de regio zijn het komende week-
einde weer verschillende concer-
ten. Zo treedt de groep Feed Back
op in de Landgraafse podiumruim'
te Exit in G. Deze groep brengt mel-
odieuze haord rock, voornamelijk
covers van groepen als AC/DC e"
Led Zeppelin.

In Echt treedt de Mechelse rock;
band Passing Strangers op in ca»e
't Hoekje. De toegang van het con-
cert, in het kader van de 'small pu"
tour' is gratis.
De groep speelt eigen werk, maar
ook covers van Joe Cocker °'Eurythmics.

De Limburgse rockband Gin °n
The Rocks zijn vrijdagmiddag f 6
zien in platenwinkel Satisfaction &
Heerlen. Ze brengen daar varia'
17.00 uur enkele nummers van hu*1

laatste cd/elpee Coolest Groove te"
gehore.

Oplossing van gisteren
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puzzel van de dag

FIGUURPUZZEL
Horizontaal: 1. vriendsschappelijk; 3. klein Verticaal: 1. gift aan een bedelaar; *;
kind; 5. legerafdeling; 7. gelegenheidskos- Noordeuropees knaagdier; 3. sarnejl
tuum; 8. rode edelsteen; 9. schenking. spraak; 4. figurant; 5. klokkenspel; 6. a^

matisch aftreksel.
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Wereldmuziek in Maastricht

" Dansbare en swingende muziek, een unieke mengeling van zuidelijkeklanken. Semb' Africa, een
groep van achttien Angolese topmuzikanten en dansers, laat vrijdagavond in het Staargebouw in
Maastricht horen wat wereldmuziek is. De groep speelt Zimba, een combinatie van Angolese muziek
met Braziliaanse samba en Caribische Zonk. De nummers worden in de eigen taal en in het Portu-
gees gezongen. Het concert begint om 20.00 uur en kaartjes kosten in de voorverkoop 20 gulden(bij de
bekende voorverkoopadressen). Aan de avondkassavijf gulden extra. De produktie is in handenvan
Buro Pinkpop.

(imburgs dagblad J

(C) Standaard Uitgeverij/Antwerpen.
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het wondere wolfje panda en de groothandel



«RANA/HEERLEN - Terwijl de
televisie gisteravond uit-febreid melding maakte van de aan-bande maatregelen, ging het pro-est van de studenten op de campus

de universiteit van Tirana on-erminderd door. Alle colleges wor-?ef» geboycot. Politie-eenheden
Jebben de woonwijken van de stu-ften omsingeld, maar nog niet in-grepen.
Januit de ramen van de flats scan-berden de studenten de naam van
"<tijleider Ramiz Alia. Die begaf'ch later naar de universiteit voor
J*1} gesprek met de studenten. Be-J"entencnten waarin melding is gemaakt
!*» de dood van drie studenten, zijn

'an officiële zijde en nadien ook
°or de betogende studenten tegen-

oproken.

et protest aan de universiteit be-ïerkt zich niet tot materiële eisen.
."'stèren mondde de actie uit in een,J°litiek protest. De honderden be-iers eisten luidruchtig het aftre-
.eri van de communistische macht-hebbers.
Jet ziet er naar uit dat Ramiz Alia,

i 1? ondanks alles vasthoudt aan de
'aenderol van de communistischefartij in het land, met zijn spectacu-
j^e stap een handreiking naar de
Menten heeft gedaan in een po-
°'ng het protest niet te laten escale-

Zeer strenge
mestwetgeving

op stapel
j^N HAAG - De Nederlandse vee-
nderij zal de komende jaren met

ingrijpende maatregelen wor-
Sti geconfronteerd om de vervui-J 1? van grond- en oppervlaktewa-
J met stikstof terug te dringen.

1 °or nog strengere mestwetgeving
?J' het mestoverschot aanzienlijk
I, j*nen ander blijkt uit de voorstel-, 'J1van een commissie van deskun-
-1 en> ingesteld door de regering.
I j.^l van de voorstellen is om del'kstofbelasting in 1995 met vijftig, ,r°cent te verminderen ten opzich-

g van 1985.
\ ~e commissie stelt voor de regels

t?°r het uitrijden van mest aanzien-i i^ verder te verscherpen dan nu,e| geval is. De strengere mestre-
tj 's zullen echter het mestover-
i jjhot aanzienlijk doen toenemen.

heeft daarom al gesteld
| .at in 1995 jaarlijkszes miljoen ton
j in fabrieken tot korrels voor de. .^Port moet worden verwerkt. Lukt
| (|l niet dan dreigt inkrimping van

6 veestapel.

Verdachten
AH-overval
vrijgelaten
van onze correspondent

J^NHEM - Twee verdachten vane overval op het AH-filiaal in Oos-
-B

jrbeek op 14 mei van dit jaar zijn
i steren door de officier van justitie

h Arnhem op vrije voeten gesteld.
bet betreft een 23-jarige man uit
'euwegein en een 24-jarige inwo-er van Utrecht.

£ werden sinds 11 september van
j' Jaar vastgehouden en hebben
„^ in totaal 91 dagen in voorarrestfeeten.
k J de overval werden destijds twee
rsoneelsleden doodgeschoten»et een riotgun, een derde perso-

lj ?'slid raakte zwaargewond. De of-
ij.Jer van justitie was van mening
i^' aan het eind van de wettelijk
Ingestane termijn van voorlopige

\ (j chtenis (maximaal drie keer der-
fe aSen) onvoldoende bewijs te-
[J* het tweetal was verzameld om
>. Veroordeling over te gaan. Hij

" lir.astte daarom de in vrijheidstel-
v§. Een 22-jarige inwoner van
jj euwegein zit nog in voorarrest.Ive2e man werd op 22 november- °°r de tweede keer) aangehouden
ff verdenking van betrokkenheid

J de overval.

Verdeelsleutel
Het gecoördineerde CAO-beleid
schrijft alleen een verdeelsleutel
voor de loonruimte voor. De eisen
per sector of bedrijf zijn een zaak
van de afzonderlijke bonden, aldus
CAO-coördinator J. Draijer. Hoge
looneisen van 6 a 7 procent zoals in
de Rotterdamse haven en in de su-
permarkten passen in deze formule.
De haven is een kleine sector met
weinig invloed op andere sectoren.
In de supermarkten gaat het om het
verbeteren van de positie van de
laagstbetaalden.

De bonden beschouwen de vier-
daagse werkweek als een belangrij-
ke aanvulling op het ATV-instru-
mentarium. De inzet is uiteenlo-
pend, maar 'de ATV-discussie staat
weer vooraan in de belangstelling',
aldus FNV-voorzitter Jan Stekelen-
burg. De bonden in het vervoer, .de
voedingsindustrie, de dienstensec-
tor en de horeca hebben de vier-
daagsewerkweek al voor 1991 op de
agenda staan. Andere bonden zien
de vierdaagse in elk geval als een
van de mogelijkheden.

Acties
Vakcentrale en bonden hebben af-
gesproken niet alleen op de inzet,
maar ook op de uitkomst van het
CAO-overleg te coördineren. Even-
tuele acties om eisen afte dwingen,
moeten betrekking hebben op het
hele pakket. Volgens Draijer is niet
te verwachten dat bonden voor één
afzonderlijke eis tot acties oproe-
pen. Met de coördinatie willen FNV
en bonden tegenwicht bieden aan
de inzet van de werkgeversorgani-
saties VNO en NCW. Deze hebben
de onderhandelaars in sectoren en
bedrijven opgedragen geen afspra-
ken te maken over collectieve ar-
beidstijdverkorting en automati-
sche prijscompensatie. Draijer
vindt deze inzetzodanig beneden de
maat 'dat je je kunt afvragen of we
de werkgevers op centraal niveau
nog wel als serieuze gesprekspart-
ner kunnen beschouwen.

Tyminski op
borgtocht
vrijgelaten

WARSCHAU - Stanislaw Tymins-
ki, de presidentskandidaat die afge-
lopen zondag de verkiezingen van
Lech Walesa verloor, heeft na het
storten van een borgsom van
100.000 dollar toestemming gekre-
gen om vandaag Polen te verlaten.

Er loopt tegen Tyminski een aan-
klacht wegens smaad.

De aftredende Poolse president, ge-
neraal Jaruzelskï, excuseerde zich
gisteravond tijdens eendoor de na-
tionale televisie uitgezonden toe-
spraak bij het Poolse volk voor alle
'pijn en onrechtvaardigheid' die hij
tijdens zijn negenjarige ambtster-
mijn veroorzaakt mag hebben. Jaru-
zelski leek met name te doelen op
de gevolgen van de staat van beleg
die hij in 1981 instelde om Solidari-
teit dwars te zitten.

Voelers in wegdek
waarschuwen tegen

opkomende gladheid

Van onze correspondent
ASSENDELFT - 'Voelertjes' in
het wegdek die de temperatuur
van het asfalt meten, én van de
lucht een meter daarboven, en
die de luchtvochtigheid en de
eventuele aanwezigheid van zou-
trestanten registreren. Deze ge-
voelige apparaatjes worden be-
gin volgend jaar tussen Meppel
en De Punt in het asfalt van de
snelweg A2B gebouwd om een
voor Nederland nieuw systeem
van gladheidbestrijding te tes-
ten.

Een computerbewaakte en -ge-
stuurde aanpak die het op grond
van temperatuurverloop moge-
lijk maakt gladheid ongeveer an-
derhalfuur van te voren te voor-
spellen. Als de proef op de snel-

weg goed uitpakt, wordt het sys-
teem landelijk ingevoerd, aldus
voorzitter M. Noort van landelij-
ke werkgroep Gladheidsbestrij
ding van Rijkswaterstaat in
Delft.
Voor het experiment op de A2B
worden tussen Meppel en De
Punt om de 10 tot 15 kilometer
de sensoren in het wegdek ge-
plaatst. Via meetstations langs

de weg staan ze in verbinding
met een centrale computer.
Strooiwagens krijgen een soort
black-box, die via dezelfde com-
puter met de wegvoelers com-
municeert.

Groot voordeel van het nieuwe
systeem is een veel snellere aan-
pak van (opkomende) gladheid.
„Nu moeten onze mensen 's

nachts soms om het kwartier
naar buiten om te kijken of het
glad kan worden. In dit systeem
krijgt één man een pieper mee
naar huis. Als de meetstations
(gevoed door de sensoren) voor-
zien dat het glad wordt en er dus. gestrooid moet worden, wordt de
betreffende man onmiddellijk
gewaarschuwd. Het betekent dat
niet langer een ploeg van zon
vijftien mensen alert moet zijn",
zegt Noort.

Ook uit milieu-oogpunt biedt het
systeem voordelen. Omdat de
voelers in de weg ook precies
aangeven waar nog voldoende
zout ligt, kunnen de strooiwa-
gens op die plaatsen zuiniger aan
doen. De black-box vertelt ze
waar.

In elk gevalprijsstijging compenseren

FNV: 'Verdeel extra
over werk en loon'

AMSTERDAM - De FNV-
bonden houden in de komen-
de CAO-onderhandelingen
vast aan een evenwichtige ver-
deling van de beschikbare
ruimte over werk en inkomen.
De werknemers moeten in elk
geval de prijsstijging gecom-
penseerd krijgen. De resteren-
de ruimte moet gelijk worden
verdeeld over loonsverhoging
en maatregelen om meer men-
sen aan het werk te helpen.

Deze uitgangspunten heeft de Fede-
ratieraad van deFNV (FNV-bestuur
en bondsvoorzitters) aan de voor-
avond van de CAO-onderhandelin-
gen nog eens onderschreven, zo is
gisteren meegedeeld op een pers-
conferentie in Amsterdam.

Claims
Mogelijke claims van ex-gegijzel-

den, die menen dat de Nederlandse
regering aansprakelijk is voor de
door hen geledenfinanciële schade,
zullen volgens de woordvoerder aan
de landsadvocaat worden voorge-
legd. Mochten ex-gegijzelden er be-
hoefte aan hebben nog eens met
Van den Broek te praten over diens
optreden in de crisis, dan is de mi-
nister tot zon gesprek bereid.
Ingewijden op het ministerie weten
dat over het optreden van Veling
enige consternatie is ontstaan. Ve-
ling stond op het departement al be-
kend als een man dieniet goedfunc-
tioneert als hij onder spanning
staat.
Op Schiphol zijn gisteren nog de
Nederlandse ex-gijzelaars J. Rein-
ders 'en H. Webbink aangekomen.
De mannen arriveerden in de nacht
van maandag op dinsdag met een
groep Britse ex-gijzelaars vanuit
Bagdad in Londen.

Zie verder pagina 5

" Commentaar

Roemenië
vraagt ook

voedselhulp
ATHENE - De Roemeense minister
van Buitenlandse Zaken, Adrian
Nastase, heeft gisteren de landen
van de Europese Gemeenschap
noodvoedselhulp gevraagd. Hij
deed dit tijdens een officieel bezoek
aan Griekenland en dankte dit land
voor de hulp die Athene Roemenië
al biedt.
„Roemenië heeft zo veel mogelijk
hulp nodig, vooral fruit, omdat Roe-
menië, bij het intreden van de win-
ter een zeer moeilijke tijd door-
maakt", aldus de minister. „Wij heb-
ben nodigvoedsel, medicijnen, voer
voor dieren en melk voor kinderen",
aldus Nastase, die de situatie in zijn
land 'zeer complex' noemde.
In de steden Timisoara, Galati en
Boekarest gingen gisteren studen-
ten in staking om het aftreden van
president Iliescu te bewerkstelli-
gen. De vrachtwagenchauffeurs
willen vandaag een nationale blok-
kade organiseren uit protest tegen
de in hun ogen 'onmenselijke' eco-
nomische hervormingsplannen van
de regering.
President lon Iliescu van Roemenië
heeft zich als bemiddelaar gemengd
in besprekingen tussen boze vak-
bonden en de regering om te voor-
komen dat er een algemene staking
uitbreekt. De besprekingen hebben
wel geleid tot meer wederzijds be-
grip, maar hebben nog geen tastba-
re resultaten opgeleverd.

Buitenlandse Zaken: 'Boosheid begrijpelijk'

Ministerie reageert
lakoniek op kritiek
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De woordvoerder
van minister Van den Broek (Bui-
tenlandse Zaken) zegt 'lakoniek' te
blijven onder de kritiek die Neder-
landse ex-gijzelaars op de regering
hebben uitgeoefend. De ex-gegijzel-
den zeiden in Bagdad en aan boord
van een vliegtuig op weg naar huis
dat regering en parlement zich laks
hebben opgesteld in de gijzelaars-
crisis.

De woordvoerder van Van den
Broek zei gisteren de boosheid van
de ex-gijzelaars 'een begrijpelijke
reactie' te vinden. Jammer, maar
ook begrijpelijk vond hij het dat die
boosheid zich niet op de aanstichter
van het leed, de Iraakse leider Hoes-
sein, richt, maar op Buitenlandse
Zaken.
Hij bevestigde dat regering en par-
lement wat het sturen van een Ne-
derlandse missie naar Irak betreft
'een vertragingstaktiek' hadden ge-
kozen. „Wij waren bang dat de mis-
sie naar huis zou komen met een si-
gaar uit eigen doos", aldus de
woordvoerder. Zowel het departe-
ment als de Tweede Kamer vreesde
dat de missie alleen een aantal bag-
geraars mee naar huis zou hebben
gekregen, terwijl die baggeraars
door de Iraki's al een uitreisvisum
was beloofd.
Ook van de kritiek die Martinair-
topman Schröder op Buitenlandse
Zaken uitoefende wilde de woord-
voerder niet weten. Schröder zei
deze week dat hij de kosten zou dra-
gen voor devlucht naarRome, waar
13 Nederlandse gijzelaars werden
opgepikt. Volgens Schröder had
Buitenlandse Zaken 'geen centen.
Maar de woordvoerder van Van den
Broek suggereerde gisteren dat de
vlucht toch moest worden uitge-
voerd, omdat het Martinair-toestel
relatief nieuw is en proefvluchten
moest maken.

CAO-overleg
wegvervoer
vastgelopen

RIJSWIJK - De CAO-onderhande-
lingen in het wegvervoer (70.000
werknemers) zitten al na de derde
onderhandelingsronde in een im-
passe. De onderhandelingen zijn
gisteren na amper twee uur praten
opgeschort.
De werkgevers kwamen gisteren
met een bod dat door de vervoers-
bonden als volstrekt beneden de
maat is afgewezen, aldus onderhan-
delaar G. Ros van de Vervoersbond
FNV.
Volgende week dinsdag was een
vierde onderhandelingsronde voor-
zien maar als de werkgevers voor
die tijd niet alsnog met een royaler
bod op de proppen komen blijven
de bonden thuis.

punt uit
Redacteur.

Een vooraanstaand redacteur
van het Duitse weekblad Der
Spiegel wordt er van verdacht
te hebben gewerkt voor de Sta-
si, de voormalige Oostduitse '_
geheime politie. Sinds oktober 'loopt een onderzoek tegen Die-
thelm Schröder, die de hoof- 'redactie heeft verzocht hem '
hangende het onderzoek met
verlof te sturen. Schröder, chef i
van het kantoor in Berlijn, be-
strijdt de beschuldigingen. Vol-
gens Der Spiegel waren er ook
al in 1966 dergelijke verdenkin- !
gen gerezen tegen Schröder, ■maar een juridisch onderzoek ;
leverden toen geen bewijzen te- j
gen hem op.

BVD
„Bij mijn aantreden als minis-
ter vond ik de gang van zaken
bij de BVD niet geheel bevredi-
gend. De vernietiging van per-
soonsdossiers had al een aantal
jaren geleden moeten gebeu-
ren." Dat heeft minister Dales
van Binnenlandse Zaken giste-
ren in de Tweede Kamer ge-
zegd. Groen Links wilde het
naadje van de kous van haar
weten over de vernietiging van
BVD-dossiers. Minister Dales
zei dat de BVD nu voor het
eerst in zijn bestaan bezig is
met een grote schoonmaakope-
ratie in zijn archieven. Onge-
veer tweederde van alle dos-
siers wordt vernietigd.

Hormonen
België wil definitief af van het i
imago dat het veel te veel met
hormonen behandeld slachtvee 'op de markt brengt. Staatsse- a
cretaris van landbouw Paul de
Keersmaeker heeft een 'anti-
hormonenplan' ontworpen dat
de hormonenspuiters het vuur
na aan de schenen legt. De J
Keersmaeker gaat meer dan .■
honderd extra inspecteurs in ]
dienst nemen die toezicht moe- T

ten houden in de stallen en bij __
de slachthuizen.

Vrijspraak
Alle vyf mafia-bazen die ve
dacht waren van de moord c
de Italiaanse generaal Del
Chiesa zijn gisteren in Palenr
vrijgesproken. Het grote proci
tegen de Siciliaanserriafia is c
deze wijze na 21 maande
beëindigd. Slechts 12 mafio
zijn tot levenslang veroordeel
In totaal stonden 382 mense
terecht.

Defensie
Zon 70 procent van de bevol-
king in de twaalf EG-lidstaten
is voor het vormen van een
Europese gemeenschappelijke
defensieorganisatie. 17 Procent
is tegen. Dat blijkt uit een en-
quête die de EG-commissie
heeft laten houden. Van de on-
dervraagde Nederlanders is 64
procent voor het gemeenschap-
pelijk organiseren van de Euro-
pese defensie. 25 Procent is te-
gen.

Böhme
Het SPD-bestuurslid en voor-
malig voorzitter van de Ost-
SPD, Ibrahim Böhme, legt zijn
functie tijdelijk neer. Böhme
wil pas weer beginnen als zijn
naam van alle blaam gezuiverd
is. Het weekblad Der Spiegel
beschuldigt Böhme, alsmede
de CDU-politicus Lothar de
Maizière, in zijn jongste num-
mer van een Stasi-verleden.

Rechercheur
De vorige week gearresteerde
rechercheur van de Amster-
damse narcoticabrigade blijkt
te beschikken over een buiten-
landse bankrekening. Volgens
persofficier van justitie L. de
Wit stond daarop een 'aanmer-
kelijk bedrag. Over de hoogte
van dit bedrag wil De Wit zich
niet uitlaten. Een bedrag van
ruim een miljoen gulden, zoals
eerder in de media genoemd,
noemt hij overdreven.

Noodhulp
Nederland heeft voor vijf pro-
jecten in Oost-Europa nood-
hulp ter waarde van 10,5 mil-
joen gulden beschikbaar ge-
steld, aldus een woordvoerder
van het ministerie van Buiten-
landse Zaken. Het geld komt
uit de 87 miljoen gulden die dit
jaarvoor hulp aan Oost-Europa
is uitgetrokken.

Roken
De Gezondheidsraad kan geen
uitspraak doen over de kans
dat 'passief roken, evenals ac-
tief roken, het risico op long-
kanker, andere vormen van
kanker of hart- en vaatziekten
vergroot. Hetzelfde geldt voor
de vraag of de gezondheid van
een ongeboren kind wordt ge-
schaad als een zwangere onge-
wild de rook van anderen ina-
demt. Dit staat in een advies
over de gezondheidsrisico's
van passief roken dat een com-
missie van de Gezondheids-
raad gisteren heeft uitgebracht
aan staatssecretaris Simons
van Volksgezondheid.

Woensdag 12 december 1990 "I3

Colleges campus
Tirana geboycot

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

fi<« iimniUL»».

■ I

Sjevardnadze in space-shuttle

" Sovjetminister Sjevard-
nadze van Buitenlandse Za-
ken kreeg gisteren in het
Amerikaanse Houston een
spoedcursus als astronaut.
Vanuit de cockpit van een
'space-shuttletrainer' roept
hij naar de toeschouwers,
onder wie zijn VS-collega
James Baker. Maar het uit-
stapje naar 'Space Centre'
was niet het hoofddoel van
de reis Sjevardnadze naar
de VS. Tijdens onderhande-
lingen met Baker over de si-
tuatie in de Golf liet hij we-
ten dat de Sovjetunie geen
troepen naar het Midden-
Oosten zal sturen. Zelfs geen
kleine, symbolische eenheid.
Sjevardnadze zou aan Ba-
ker hebben verduidelijkt dat
Sovjetpresident Gorbatsjov
rekening dient te houden
met de afwerende houding
van de Opperste Sovjet (het
parlement).
Overigens staat Sjevard-
nadze genomineerd om pre-
mier van de Sovjetunie te
worden.' Zo voorspelt het
Sovjetpersbureau Tass.

(ADVERTENTIE)

'N VOORBEELD VAN DE VOORDELEN
BIJ DE ERKENDE, VAKBEKWAME 'JUWELIERS HORLOGERS VAN |»%& ' ,/H:kj05\
KRING ZUID-LIMBURG I \/ 'n^ZT^9o^ f
Prijs normaal f 395,- f\ il d° *«ng züia; fBij inlevering van waardebon MKrf- 90"*" \ \ ■ ' J^i<h<t_% f_

A— ring. «ocota:\\ Il ' /tert»n6aar n<4§kï f
De afgebeelde gouden ring is zolang de
voorraad strekt verkrijgbaar bij onderstaande adressen:
AMSTENRADE Jan Palm / Orafo, Hoofdstraat 16. BEEK Molm, Burg. Janssenstraat 38. BRUNSSUM Wiering, Kerkstraat 2. ECHT Jan Vos,
Plats 4. EIJSDEN Brosie Dritty, Diepstraat 9. GELEEN Hans Bodens, Salmstraat 64. HEERLEN Consten, Oranje Nassaustraat 12. Huijts-Houben,
Saroleastraat 16. Meertens, Dautzenbergstraat 24. Vroemen-Thissen, Saroleastraat 22-26 HOENSBROEK Willems, Hoofdstraat 45. LANDGRAAF
Janssen, Heigank 53. Romijn, Hoofdstraat 25 MAASBRACHT Jan Vos, Molenweg 6. MAASTRICHT Martens-van Lijf, Muntstraat 8. Serve
Monfrance, Brusselsepoort 28B. Frankenstraat 130. Van Velthuijzen, Akersteenweg 118. Willy Vossen, Kleine Stokstraat 4. Maastr. Brugstraat 11-13.
Weltens, Wolfstraat 4. ROERMOND Margareth Stalman, Neerstraat 38. Stassar, Markt 5-6 SIMPELVELD Romijn, Kloosterstraat 19. SITTARD
Margareth Stalman, Voorstad 26 Stijnen, Limbrichterstraat 53-55. STEIN Martin Mols, Raadhuisplein 7-8. VALKENBURG Brouwers, Passage 9.
Koch, L. v. d. Maesenstraat 1 B. Vijghen, Passage 7. VOERENDAAL Verhoeven, Kerkplein 32.
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Kosovo
? Servies overwegend Albanese: :.°vincie Kosovo bleef de opkomst['Jia overal onder de vereiste 50
Ocent, als gevolg van een boycot

£ Protest tegen de weigering van
j
Igrado om de Albanezen zelfbe-

''Ur toe te kennen.
; de naburige deelstaat Montene-

iA Waar zondag eveneens voor het; efst vrije verkiezingen werden ge-
iden, staan de ex-communisten
p eneens op winst.
atl de Servische oppositie gaan 82

voor het parlement doorJ*r de tweede ronde op 23 decem-rr- Op een persconferentie maan-
K kondigden de oppositiepartijen
r 1dat zij dan zullen samenwerken
*en de socialisten, door hun kie-
*s aan teraden op de best geplaat-
* kandidaat van de oppositie te[tomen.
T^rvië heeft toegegeven aan de ter-
r van de bolsjevieken, en stemde

i^en de vrijheid en tegen zijn eer",
een sombere Draskovic. „In

F afgelopen twee eeuwen heeft
pvië niet zon schande ondér-

Mediablokkade

Ï^arnemers verklaren de overwin-
-11 van de ex-communisten door
'1 totale overheersing van de Ser-

|LBche media die de oppositie am-
■f aan bod lieten komen. „De me-J^olokkade was de beslissende fac-, > aldus een lid van de Democra-
che Partij. „De Servische kiezers

pbben nauwelijks kunnen verne-, i;* 1 dat de Berlijnse muur is inge-

t
e meeste kiezers hebben uit

IvfS voor veranderingen en onderJ°ed van de socialistische propa-

' /'da gekozen voor de status quo",
de socioloog Nebojsa Popov.

1 overwinning van de socialisten
de parlementsverkiezingen zouJl'Sens hem de afscheiding van

K^venië van de Joegoslavische fe-
| il3*-'6 kunnen bespoedigen. Deze

organiseert op 23 decem-
een referendum over haar sec-

e 1leiders van de oppositie voor-
'len dat het over enkele maan-jjj.is afgelopen met de communis-

Jjhe macht in Servië. „Helaas zal
een hoge prijs worden be-

'*!?■'■' waarschuwden zij, in een[^ijzing naar demonstraties en.i^atacties.
Eenwording
De crisis over de koers vrat al tij

den als een geniepige veenbrand
door de partij, maar werd pas een
laaiend vuur na de onverwacht
snelle Duitse eenwording. Sinds-
dien is het ruzie. Aan de ene kant
de behoudende vleugel: 'Wat le-
vert het ons op, als we overal er-
kenning vinden voor onze anti-na-
tionale koers, terwijl in het ver-
enigde vaderland de kiezers weg-
lopen. Aan de andere kant de ra-
dicale vernieuwers, die in Lafon-
taine de man zien, die vrij naar het
motto 'An das deutsche Wesen
soll die Welt genesen', idealisti-
sche concepten ontwikkelt. La-
fontaine is de geestelijke vader
van het nieuwe SPD-programma,
dat de behoudende vleugel met

veel 'ja, maars...' slikte. En hij wil
een dynamisch grensoverschrij-
dend, maatschappelijk hevor-
mingsproces in plaats van
'Deutschtümelei'.

Voorlopig hebben de behoudende
sociaal-democraten gewonnen.
Tot groot verdriet ook van de
Groenen, die een bijna masochis-
tische haat-liefderelatie tot Lafon-
taine hebben opgebouwd. De
Groene ideologe Antje Vollmer:
„De SPD is met Oskar Lafontaine
omgegaan alsof ze een tweede ex-
emplaar op zak hebben". De alter-
natieve 'realo' Joschka Fischer
constateerde dat „hoewel Oskar
ook onder onze aanhang stroopte,
hij de enig reële hoop voor een
rood-groene toekomstvisie vorm-
de."

Brandt
Maar links van het midden is nu
eenmaal geen meerderheid te vin-
den. Ook niet voor een radicale,
populistische, voor de jongeren
attractieve denker als Lafontaine.

De 76-jarige sociaal-democrati-
sche oud-kanselier Willy Brandt
stelde daarom met veel gevoel
voor understatement: 'Ook oude-
ren hebben stemrecht' en 'Ik laat
mij de vreugde over de eenwor-
ding niet ontnemen.

Voor Willy Brandt is de eenheid
een historische kroon op zijn poli-
tieke werk. Lafontaine had alleen
maar de naoorlogse geschiedenis
van de partij hoeven te lezen om
deze les te leren, was het verpakte
verwijt van Brandt. Toen de archi-
tect van de 'Ostpolitik' verklaarde
dathet weinig had gescheeld ofhij
had zijn ere-voorzitterschap opge-
geven, duidde dit niet alleen op
diepe teleurstelling over zijn poli-
tieke 'kleinzoon', diehet nationale
vraagstuk afstootte als een ge-
transplanteerd orgaan. Brandt be-
doelde meer: zijn partij (lees La-
fontaine) had haar 127 jaar oude
traditie als voorvechter van vrij-
heid en het recht op zelfbeschik-
king verloochend.

Hoewel het vandaag de dag nau-
welijks nog voorstelbaar is, waren
het de sociaal-democraten die na
de oorlog te vuur en te zwaard
vochten voor de hereniging. De
christen-democraat Adenauer, die
de westerse integratie van de drie
Westduitse sectoren nastreefde,

verketterden ze als 'kanselier van
de geallieerden.

Pas na de bouw van de Muur in
1961 nam de SPD afstand van de
toen tot een illusie geworden snel-
le eenwording. De partij kwam uit
het zelf gekozen isolement.

Brandt vond de formule uit van
het vreedzaam naast elkaar leven
in goede nabuurschap en dat le-
verde hem de Nobelprijs voor de
Vrede en zijn SPD in 1972 haar
grootste verkiezingsoverwinning
op. De partij leek zich te ontwik-
kelen tot een brede volkspartij.
Dat duurde slechts acht jaar. Con-
frontaties tussen de radicalen en
de behoudende vleugel rond
Brandts opvolger als kanselier,
Helmut Schmidt, vervreemdden
steeds meer traditionele kiezers
van de SPD en zorgden voor de
machtsovername door Helmut
Kohl.

binnen/buitenland

Tegen zich socialisten noemende communisten van Milosevic

Oppositie Servië
bundelt krachten

- De Servische
oppositiepartijen hebben aan-
gekondigd dat zij hun krach-

zullen bundelen tegen de
rcialisten, de grote overwin-naars in de eerste vrije verkie-
gftgen sinds de Tweede We-|ldoorlog in Joegoslaviës
pOotste deelstaat. De tweede
fnde wordt op 23 december
rhouden in districten waargken der kandidaten meer dan
f* procent van de stemmenNiaalde.
Prwijl overal elders in Joegoslavië
P in Oost-Europa de (ex-)commu-

kSten °-e macrit uit handen hebben
Poëten geven, stevent de Socialisti-
[rhe partij van president SlobodanPUosevic af op een grote overwin-
B^B- In de presidentsverkiezingen
W^- hij op 62,1 procent na telling
1?" 23,2 procent van de stemmen.E*r achter hem volgen Vuk Drasko-
W£ van de Servische Vernieuwings-
fj-^eging (SPO) met 17,1 procent,
E* Ivan Djuric van de Alliantie van
r*rvormingskrachten met 8,5 pro-
F^t. De overige stemmen zijn ver-leid onder 29 andere kandidaten.
Xe socialisten staan ook aan kop in
n strijd om de 250 parlementsze-
ps. Van de 165 kiesdistricten waar
P stemmenzijn geteld hebben ze er
r 2eker 100 gewonnen.

"Dr. Zarko Gavrilovic,
leider van een Servische
Sava-oppositiepartij,
houdt de lijst vast van een
schilderij dat volgens hem
uit zijn appartement
werd ontvreemd door
aanhangers van de
communistische regering.

Partij moet zich heroriënteren op klassieke thema ’s

SPD ernstig verdeeld
na verkiezingsafgang

BERLIJN - Het syndroom van de Westeuropese socialisti-
sche partijen over het doel waarnaar zij streven, om een oud
socialistisch lied te gebruiken, teistert nu ook de Duitse
SPD. Voor wie moet derode vuist worden gebald? Voor de
yuppie die liever gaat duiken op de Antillen dan partijwerk
te doen in Leipzig? Voor de jonge Oostduitser die de milieu-
eisen met een korreltje zout wil nemen als hij zijn baan maar
houdt? Voor de milieu-activist die de wereld wil redden en
daarom zowel tegen de kerncentrales als tegen de auto-in-
dustrie demonstreert? Of voor de arbeider die dank zij de
vele overuren een jaar eerder zijn Golf-met-katalysator kan
kopen?

Kort samengevat: moet de SPD
een iedereen aansprekende volks-
partij blijven, zoals partijvetera-
nen Willy Brandt, Helmut
Schmidt en Hans-Jochen Vogel
willen? Of dient de radicale weg
van Lafontaine naar de nieuwe,
ecologisch en sociaal verantwoor-
de maatschappij te worden inge-
slagen? Na Lafontaines afgang
circuleerde van zijn leus 'De nieu-
we weg', de variant 'De nieuwe?
Die is weg. Oskar Lafontaine likt
zijn wonden in het zonnige zuiden
en zijn partij staat voor de vraag
'wat nu?'.

" De huidige SPD-voorzitter Hans-Jochen Vogel (rechts)
schudt de hand van zijn opvolgerBjörn Eyigholm.

'Te weinig'
Sinds 1980 heeft de SPD vier lijst-
trekkers versleten en is van bijna
46 procent met Brandt in 1972 te-
ruggezakt tot 33 procent onder La-
fontaine. „Te weinig is te weinig
en dat mag gezegd worden", con-
stateerde Willy Brandt de dag na
Oskars nederlaag. Lafontaine
hield en houdt echter vast aan zijn
toekomstideeën, maar weigerde
het partijvoorzitterschap, „omdat
tegen Brandt de partij niet te lei-
den is." De aangeslagen ex-kandi-
daat verder: „Een senioren-initia-
tiefvoor Kohl, uit onze eigen rijen,
heeft mij het leven zuur gemaakt."

Gekrenkt is hij ook over het on-
recht dat partijvoorzitter Hans-Jo-
chen Vogel hem zou hebben aan-
gedaan. Vogel bood Lafontaine in
het openbaar het partij- en fractie-
leiderschap aan, terwijl de Saar-
lander had gezegd alleen als kan-
selier naar Bonn te zullen komen.

De gevallen ster zit nu met zijn
vriendin in het zonnige zuiden,
broedt nieuwe plannen uit en zint
op revanche.

Deze personele perikelen zijn ech-
ter slechts de uiterlijke sympto-
men van de diepe crisis over de te
volgen koers. Sinds het debacle
van de Groenen en deklap voor de
SPD is het hele oppositieplaatje in
Bonn veranderd. Nadat de Groe-

nen tien jaar geleden hun entree in
de Bondsdag maakten en met hun
frisse milieu-vriendelijke ideeën
veel stof deden opwaaien, groeide
bij velen - ook in de SPD - het vi-
sioen van een rood-alternatieve re-
gering. De Groenen maakten de
sociaal-democraten ervan bewust
dat hun groei- en vooruitgangs-
principe niet eeuwig zou kunnen
duren zonder de ondergang van
de wereld als prijs.

Aanval Israël
op Hezbollah
RASHAYA - Twee Israëlische ge-
vechtshelikopters hebben giste-
ren een beschieting met raketten
uitgevoerd op guerrillabases van
dé pro-Iraanse shi'itische Hezbol-

lah-beweging in Zuid-Libanon.

De aangevallen doelen lagen in cfe
heuvels van Deidaba, vijf kilometer
ten noorden van de door Israël ing*
stelde 'veiligheidszone' in Zuid-L»
banon.
Het was de negentiende Israëlisch»
luchtaanval in Libanon van dit jaag
Bij de voorgaande aanvallen vielejp
volgens opgave van de Libanese po-
litie 20 doden en 130 gewonden.

Niet trots
De Nederlandse regering
zal na de goede afloop niet
trots zijn op dewijze waarop
zij de affaire rond de Neder-
landse gijzelaars in Irak
heeft behandeld.
De reacties van de pas vrij-
gelaten gijzelaars, waaron-
der zelfs die van de 'demis-
sionaire' Nederlandse am-
bassadeur in Koeweit, zullen

CDA-fractievoorzitter Brinkman en minister Van denBroek van Bui-
tenlandse Zaken terecht wat zwaar op de maag liggen.
Er is veel te lang gewacht en getreuzeld met het sturen van een hu-
manitaire, dus niet-politieke of officiële, missie om de Nederlandse
gijzelaars vrij te krijgen. Het argument dat de internationale een-
heid tegen Irak hierdoor doorkruist zou worden, was een slap
smoesje. Hele reisgezelschappen liepen toen bij Saddam Hoessein
immers de deur al plat.
Uiteindelijk werd Joseph Luns aarzelend gevraagd, maar die
mocht om duistere redenen niemand meenemen. Dus haakte de ij-
dele ex-secretaris-generaal van de NAVO weer af. (Mogelijk was
hij ook een beetje benauwd geworden voor de oorlogsdreiging).
Helemaal absurd werd het toen bleek dat er daarna in ijltempo op-
eens een hele club te vinden was die onder ex-premier De Jong op
stap mocht gaan.
En tenslotte hoefde het allemaal niet meer. De ex-gijzelaars zijn bit-
ter, mede omdat staatssecretaris van Defensie Van Voorst tot
Voorst tussendoor ook nog eens meende te moeten roepen dat
Nederland overwoog nog meer troepen naar de Golf te sturen.
Het openlijk uiten van die intentie op dat tijdstip was een zware be-
oordelingsfout.
Onder druk leer je de leiders kennen. Als zijn bevoegdheden als
minister van Buitenlandse Zaken door premier Lubbers bedreigd
worden, is Van den Broek veel minder passief en zwaait hij drei-
gend met de term 'onaanvaardbaar. Maar in een complexe en
zeer gevoelige situatie als die van de Nederlanders in Bagdad
heeft hij kneuterig en verlamd gereageerd.
Nu worden inderhaast hele pelotons psychische nazorgers op de
ex-gijzelaars afgestuurd, terwijl de meesten aangeven daar hele-
maal geen behoefte aan te hebben. Een geval van de verkeerde
hulp op het verkeerde moment: te weinig en te laat.

R.B.

Programma
Daardoor stond ineens een van de
principes van de SPD ter discus-
sie. Terwijl de liberalen en conser-
vatieven de Groene boodschap
praktisch en dus aanvaardbaar
voor de kiezers vertaalden in kata-
lysatoren, zuiveringsinstallaties
en strengere normen voor de in-
dustrie, dacht de SPD aan een
hele andere maatschappij. Worste-
lend met de belangen van het hele
breedgeschakeerde kiezerspoten-
tieel, creëerde de SPD het pro-
gramma 'Vooruitgang 90; ecolo-
gisch en sociaal.

In al hun ijver vergaten de sociaal-
democraten in te spelen op de ont-
spannings- en emancipatiebewe-
gingen in Oost- en Centraal-Euro-
pa. En toen hun programma ein-
delijk klaar was, viel de Muur en
dat hoofdstuk stond natuurlijk
net niet in het nieuwe programma.

Nu moet de SPD zich heroriënte-
ren op de klassieke thema's. In het
Oosten van Duitsland is de werk-

loosheid er een van. Alleen door
groei kan dat vraagstuk worden
opgelost, maar hoe zit het bijvoor-
beeld met de milieu-aspecten?^
Alle vernieuwende krachten in de
SPD zullen zich op de concrete
uitdagingen van de toekomst
moeten storten. Al was het alleen
maar omdat, naar hun mening,
Kohl niet verder komt dan ge-
meenplaatsen als 'Verder zo. Der
partij moet weer élan krijgen en*
aan de slag gaan. Dat is de voor-"*
naamste opdracht voor de nieuw»
voorzitter Björn Engholm. Ten-i
minste, als de SPD een bredei
volkspartij wil blijven en niet eerit
radicale, originele, maar daardoor?
ver van de macht verwijderde eli-
taire groepering.

hans hoogendijkg
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2piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 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 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte 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 mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
.Maandag lm 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 tm 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 onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
\Bron Cebuco Summo Scannen 7923?

Mededelingen Geldzaken
Emmaus WELVAARTS- SPAARBRIEFBEURS Eind-RESTEN haalt uw overtolli- hoven, 040-457080, (tus-ge meubelen, kleding enz. sentijdse) verzilveringop. Tel. 045-210570 13.00 hoogste waarde, discreet,tof 17.00 u. Heulstr. 29 en contant, gratis goed adviesEikenderweg 41 Heerlen. voor daarna. Boschdiik 363.

Personeel gevraagd
—___—————_—____________.______^________________________________

De Volkskrant en Trouw vraagt

bezorgers
voor 's morgens tussen 6.00 en 7.00 uur in Heerlen.__ Aanmelden tel. 045-724496.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

HEAO-ers m/v
vdbr een relatie in Heerlen. U hebt bij voorkeur een
HEAO-BE opleiding met 1 a 2 jaarwerkervaring. Deze full-
time baan biedt toekomstperspectief.

Voor informatie:
Mariëtte Verhoeve of Marie-Cecile van den Noort.

Tel. 045 - 718332.
OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT, HEERLEN

De Volkskrant en Trouw vraagt
bezorgers

voor 's morgens tussen 6.00 en 7.00 uur in Heerlen.
Aanmelden van 15.00-18.00 uur. Tel. 045-724496.

Taxi en groepsvervoer Fa. Hanneman, tel. 045-452666
zoekt ervaren part-time

taxi-chauffeur en
chauffeur groepsvervoer

voor werkdagen. Klein rijbewijs. Persoonlijk melden
Strijthagenweg 125, Kerkrade van 11.00-15.00 uur.

Kerkrade van 11.00 tot 15.00 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorg(st)ers voor
Heerlen - Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
SCHOOLVERLATERS?
Denk je aan een fijne baan
of eigen ondernemerschap?
Snel vast en zeker werk en
nog goede verdienen ook?
Van je hobby (autorijden) je
beroep maken? heb je rijbe-
wijs B en Mavo-Havo-
LTS-c diploma? Kun je om-
gaan met jonge enthousias-
telingen? Word dan rijin-
structeur of rijschoolhouder.
Binnenkort starten in Utrecht
en Best dag- avond- en za-
terdagopleidingen. Nog en-
kele plaatsen vrij voor ge-
schikte kandidaten. Bel nu
de Kaderschool voor gratis
studiegids: 04998-99425.
Gevraagd WERKSTER 2%
uur per week in Amby. Tel.
043-638746, na 18.00 uur.
Gevraagd SERVEERSTER
voor Pizzeria en ervaren fri-
turehulp voor dagzaak in
Kerkrade, na 17.00 uur 045-
-452817.

MEISJES zoeken jullie werk
in 'n gezellige Bar, bel dan
046-515828 na 21.00 uur
046-517402

Ervaren CONTAINER-
WAGENCHAUFFEUR (niet
internationaal) dient in bezit
te zijn van chauffeurs-
diploma. Tel. 043-212743.
Privéhuis Michelle heeft
plaats voor leuke MEISJES.
Leuke sfeer, intern mogelijken altijd zeer hoge verdien-
sten (garantieloon). Tel.
045-228481.
Bezorgers gevraagd voor
net bezorgen van folders in
HOENSBROEK, min. Ift. 15
laar, huis aan huis versprei-
ding De Sprinter. Tel. 045-
-254926, bin. van 17.00 tot
19.00 uur.

Gevr. Part-time VERKOOP-
STER bekend met de ver-
koop van textiel strekt tot
aanbeveling. Aanmelden
tussen 17.00 uur en 18.00
uur. De Zwaluw Promenade
137, Heerlen.
Gezocht ELEKTROMON-
TEUR, met kennis van me-
chanica, voor het repareren
van groot-huishoudel. app.
Br.o.nr. B-6665 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
SERVEERSTER gevr.
Leeft. 17-20 jr. full-time.
Restaurant Barou. Tel.
045-714802.
Fortron schoonmaakbedrijf
vraagt met spoed DAMES
voor de ochtenduren van
7.00 tot 9.00 uur voor een
pand in Munstergeleen. Be-
langstellenden kunnen tel.
contact opnemen tijdens
kantooruren 045-223800.
DAMES voor escort ge-
vraagd. Tel. 045-231025.
Gevraagd vr. FRITURE-
HULP plusm. 20 uur p.week.
Tel, na 14 uur 045-220040.
Gevr. CHAUFFEUR voor
koeriersdienst, zonder erv.
en goede ref. onn. soll.
P.B. 3080 6401 DN Heerlen.

Te huur gevraagd
WONING te huur gevr. min.
2 slpk. Huur tot ’ 700,-. Tel.
045-453849.

OG te huur
fëi hüür BOYENETAGE.
md.: keuken, woonk. slpk.
douche, w.e. en zolder. Tel.
045-319638.
2-kamer WONING te huur [
met keuken en douche, :

’ 570,- p. mnd. mcl. verw.,
excl. stroom. 045-317147.
"

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
i

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550 i

Geen Verkoop! Geen kosten !

Hypotheeknieuws
Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binoen
enkele minuten Uw gegevens verwerkt worden in een uit-
gebreide kosteloze en vrijblijvende hypotheekberekening.

Bel 045-712255 of 's avonds en weekend 045-440731.
Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Stienstra Hypothekenservice
ÜIOPEN HUIS !!!

Wieënweg 28 te BRUNSSUM
Zeer mooi geheel opgeknapt woonhuis

Vr.pr. ’ 140.000,- k.k.
Zaterdag 15 december 1990 tussen 14.00 en 15.00 uur

Ass. kantoor Van Oppen B.V.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543

Gevraagd ouder woonhuis
in Zuid-Limburg. Opknap-
pen geen bezwaar. Tel.
045-727173
Te k. winkel/WOONHUIS,
winkel: pim. 100 m2’210.000,-. Aanv. in over-
leg. Te bevr. 045-214784.
VOERENDAAL, Op de Beek
1, boerenhuis m. voortuin, c.
v., 3 slpks., badk. met ligbad
’85.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc. netto mndlast ca.
’550,-. Wijman & Partners.
Tel. 045-728671.
HEERLEN, Kloosterkoolhof,
vooroorlogs herenhuis op
loopafstand v/h centrum,
met mooie tuin en veel ruim-
te ’ 149.000,- K.K. Wijman
& Partners, 045-728671.

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
of autotel. 06.52.-98.13.50.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.

Kamers
Gemeubileerde kamers te
huur. Holtskuilenstr. 1,
EYGELSHOVEN.
Te h. kamer op de Hees-
bergstr. 67, HEERLEN.
Huur ’325,- p.mnd. Bel
Nadine Abeln, 045-712569.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Hobby D.h.z.
3 mtT BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

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

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 350,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen excl. BTW. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.
Te koop: Abbidick 30 Druk- Gratis kan natuurlijk niet,
pers, in prima staat ’ 950,-. maar voor ’ 25- staat uw
ROCKMART, Kissel 46a, huis, auto, enz. met FOTO
Heerlen. 045-723142. op LD-TV.

Landbouw en Veeteelt

Met gepaste trots nodigen wij U bij deze uit om een bezoek
te brengen aan ons nieuwe bedrijf.

Vrijdag 14 december van 14.00 tot 20.00 uur en
zaterdag 15 december van 10.00 tot 15.00 uur.

Intrak B.V.
Lindelauf Gewande 22, Voerendaal. Tel. 045-754000.

TOT ZIENS!!!!!
ONDERDELÉNBANK. Kalkslib, DSM en champig-
Tel. 04493-2715. non- drijfmest. P. PUST-
Te k. gevr. vette VARKENS, Jgß. Tel 04759-3565/
zeugen, stieren en runderen auto-tel. 06-52107893.
Veehandel Jan Heunen, Rode VOERWORTELEN 25
Puth. Tel. 04493-1843. kg. ’7,-. Veendrick, ingang- i u I ....„t,.,..»., kasteel Amstenrade.Te k. hete LUCHTKANON
gas, 55.000 cal., z.g.a.nw. Jonge HENNEN tegen de
Akerstr. Nrd. 52, Hoens- leg. Vaesrade 43, Nuth. Tel.
broek. Tel. 045-216818. 045-241284

Auto's

Jos Bogman Specials Tegen zeer
speciale prijzen.

Opel Kadett PB-40-GD, 5-drs. diesel 1986 ’ 11.500,-
Ford Escort 1.3CLPR-04-FN, 3-drs 1986 ’ 13.500,-
Ford Escort 1.4 CSL-21-FP, 3-drs 1987 ’ 15.500,-
Ford Escort 1.4 CL, RJ-47-DV, 5-drs 1987 ’ 16.000,-
Ford Escort 1.4 CL, RK-59-PP, 3-drs 1987 ’ 16.000,-
Ford Siërra 2.0L, KN-04-DY, 3-drs 1984 ’ 11.000,-
Ford Siërra 2.0 cl, TF-72-NG, 4-drs 1988 ’ 23.000,-

Laat deze kans niet zomaar aan u voorbij gaan.
Op elke auto geldt 3 mnd. 100% garantie, APK gekeurd en

mnd. aanvullend GRATIS JOS BOGMAN GARANTIE
t.w.v. ’ 350,-.

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

OHiciele Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Willem. Vaals e o

Decembermaand - Kerpmaand
Profiteer nu!!

Blaupunkt DL 1360 - inbouwspeakerset - 60 Watt!!
van ’ 165,- voor ’99,-

De beste produkten koopt u vertrouwd bij

In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951
Mazda 626 bwj. 80, APK
juni '91, i.g.st. Vr.pr.

’ 1.350,-Tel. 045-752779
Te k. gevr. voor export alle
types LADA'S. 045-414372
ook 's avonds.
Weg. sterfgev. te k. PEU-
GEOT 505 GL bwj. '86, i.z.g.
st., weinig km. 045-750446.
Te k. BMW 518 met LPG,
bwj. '84, kl. blauw, ’ 5.450,-.
Tel. 046-581304.
Te k. SAAB 900 GLS met
LPG bwj. '83, ’ 4.500,-. Tel.
046-581304.
Opel ASCONA Diesel, 1986
zeer mooi, met. blauw,
4-drs., km.st. 97.000, vr.pr.

’ 9.800,-. Kasteellaan 57,
Meezenbroek (bij GAK)
KADETT 1.3 N LPG '82
’2.950,-; Volvo 343 '80
’1.750,-; Fiesta '79

’ 1.250,-; APK. 04499-5204
Te k. FORD Escort bwj. '79,
APK 26-6-'9l, lichte schade
met sportvelgen, ’ 900,-.
Tel. 045-272022.
Te k. BMW 316, bwj. '83,
nw. type, groenmet. veel ex-
tra's, t.e.a.b. 045-424413 na
17.00 uur. 045-458633.
BMW 520i, LPG, bwj. '82,
div. extra's, prima auto, gun-
stige prijs. Tel. 046-334411.

FORD Fiesta 1100 type '83,
zilvermetall., APK 9-10-91,
’3.950,- in nw. st., zien is
kopen! Tel. 045-323178.
Ford XR2 OUTSIDER, eind
'85, 70.000 km., vr.pr.

' ’ 13.000,-. Tel. 045-311660
GOLF GTI, bwj. '78, perfec-
te staat, ’2.700,-. Tel.
04450-2913 na 16.30 uur.
Nissan PATROL 3.3 turbo-
D, bwj. 85, korte uitv. s-
versn. alle extra's, vraagprijs
’19.750,-. Inr. kleine auto
mog. Tel. 045-414659.
LADA 2105 GL, '89, 1e eig.,
beige, ’ 7.950,-. 045-
-420650
Te k. gevr. LADA, v.a. bwj.
'85. Tel. 045-454866.
Prachtige MAZDA 626 LX
2.0 diesel, bwj. '85, mot. en
carross. i.z.g.st. ’ 7.600,-.
Tel. 04492-4553.
Mitsubishi GALANT, bwj.
'79, APK, i.z.g.st., ’1.250,-.
Tel. 045-232178
Kadett Caravan 1.6 LS '86;
Kadett 1.3 LS '87;Kadett 1.3
LS 5-drs. '86; Kadett 1.2LS
'86; Corsa 1.31 '87; Kadett
1.2 S '83/'BO/'79; Rekord 2.0
S LPG '83. DENNEMAN I
Autobedrijf, Raadhuisstr. '107, Hulsberg.

Toyota Celia ST '89 1e eig.
15.000 km ’27.500,-; Celi-
ca Liftback '87 1e eig.
30.000 km ’23.500,-; Cari-
na II '85 ’8.750,-; Camry
GL aut. '84 ’6.500,-; Cres-
sida Combi D '84 ’ 5.500,-;
Landcruiser Custom '83

’ 14.750,-; Honda Ciciv se-
dan aut. '88 1e eig.

’ 18.000,-; Civic Shuttle '85

’ 10.750,-; Civic '84

’ 8.750,-; Prelude '83-'B4
v.a. ’11.000,-; Nissan
Bluebird 5-dr. '88 1e eig.
’14.250,-; Mits. Lancer D
'85 ’8.750,-; BMW 324 D
'88 1e eig. ’24.500,-; 316
'87 ’15.500,-; 528 i '85
’17.000,-; 735 i '81
’6.750,-; VW Passat 1.8
CL '88 1e eig. ’15.750,-;
Passat 1.8 aut. '87 1e eig.

’ 15.750,-; Passat Combi D
'83 ’ 6.250,-; Golf GLD '88

’ 17.500,-; Golf GLi cabrio-
let '81-'B4 v.a. ’16.500,-;
Golf D '80-'B2 ’3.000,-;
Golf GTi '81 ’ 7.750,-; Opel
Omega 2.0iGL '87 1e eig.
’19.250,-; Rekord Combi
'84 ’7.750,-; Kadett 16 GT
'86 ’ 13.750,-; Kadett '85-
-'B7 va., ’9.500,-; Kadett D
'85 ’9.750,-; Kadett D
Combi '86 v.a. ’ 10.500,-;
Kadett 1.3 Club 5-drs. '88
1e eig. ’16.500,-; Ascona
5-drs. '83 ’5.500,-; Merce-
des 200 '86 1e eig.
’32.500,-; 190 E '84
’23.500,-; 230 E dcc. '84
’19.750,-; 240 D '81
’5.750,-; 280 S '81

’ 13.750,-; Volvo 740 turbo
combi m. '88 1e eig.
’36.500,-; 440 GL '88 1e
eig. ’21.500,-; 340 '82-'BB
v.a. ’3.250,-; 240 GL '85
’9.500,-; Ford Scorpio 2.4
CL '87-'B9 1e eig. v.a.
’19.000,-; Scorpio 2.0 2.8i
ghia 85-88 v.a. ’ 12.000,-;
Siërra sedan spec. '89 1e
eig. ’22.500,-; Siërra se-
dan 2.0 '87-'B9 v.a.

’ 15.750,-; Siërra Combi
'84-'BB v.a. ’ 7.750,-; Siërra
'83-'BB v.a. ’6.000,-; Mus-
tang Ghia '86 1e eig.
’12.000,-; Escort Combi
GLD '87 1e eig. ’15.000,-;
Escort 1.3; 1.6; 1.4 '83-'B7
v.a. ’ 6.500,-; Citroen BK 19
GTi '87 1e eig. ’15.750,-;
BK 14; 16TRS;TRD'84-'B7
v.a. ’6.000,-; Renault 25
GTX '87 1e eig. ’18.750,-;
25 V6, '85, ’11.500,-; 5 D
Combi '87, 1e ieg.,
’10.500,-; 5 GT Turbo '87,
’15.000,-; Peugeot 205
GLD, '87, ’12.000,-; 505
GR, '85, ’8.500,-; Audi 80
1.8 S, '87-'BB v.a.
’22.500,-; 80 GTE coupé
'85, ’17.500,-; 100 CC, '84
v.a. ’ 9.500,-; Saab 900 GL
'85, 1e eig. ’ 10.000,-; Fiat
Croma '87, 1e eig.,
’15.500,-; Uno7oS, 87, 1e
eig. v.a. ’9.500,-; Lada
Niva '83, ’4.750,-; 2105
GL, '89, 1e eig., ’8.250,-;
Peugeot 305 D Break '83,
’3.250,-; Mazda 929 LTD
'85, ’8.750,-; Opel Kadett
GSi '85, ’15.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's. Fin.
mog. van ST.MAARTENS-
DIJK, Trichterweg 109,
Brunssum. 045-229080.

Te k. CITROEN GSA spe-
cial, 1985, i.z.g.st. kl. wit,
pr.n.o.t.k. 045-241171.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
OPGELET! 500,- tot
50.000,- voor alle merken
auto's. Schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 045-727742
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5261. Wij bieden
te koop aan: Mercedes 190
D"B5 div. ace; VW Golf Tur-
bo diesel '85; Golf 1.6 GLi
Cabrio '80; Seat Ibiza '89;
BMW 316 '86 Porsche 928
autom. '80; Porsche 924 au-
tom. '80; Mitsubishi Galant
HB '89; Mitsubishi Galant
'84; Golf 1.6 CL '87; Opel
Corsa 1200 TR '84; Datsun
Sylvia t'Bo i.z.g.st.; Opel Re-
kord 2.0 S autom. '79/ '81;
Volvo 345 2.0 L '81; Toyota
Corolla HB diesel '84; Fiat
Ritmo 60 L 5-drs. '86; Ford
Taunus 1.6 L 4-drs. '81;
Peugeot 305 diesel '82;
Honda Civic '82; Peugeot
305 '82; Mitsubishi Galant
turbo-diesel '82 BMW 316
'81; Honda Civic 1.3 Sport
vele extra's '83; Alfa Sud
'80; Renault 9 GTS '84;
Peugeot 305 GL '84; Suzuki
GX 1000 coupé '83; Volvo
244 GL '80; Opel Ascona 16
S LPG '83; Mitsubishi Colt
turbo '83; Renault 4 Bestel
'83; Mazda 121 coupé '77;
Ford Taunus 2.0 L '81; Hy-
unda 1.4 GL '83. Div. goed-
kope inruilers. Alle auto's
met recente APK. Geopend
ma. t/m vrijd. 09.00 tot 19.00
uur. Zat 9-17 u. Inruil, fi-
nanc. en garantie mogelijk.
Ford Siërra 2300CLD combi
'88; Volvo 360 '83; Peugeot
205 GRD 86; Peugeot 309
'86; Nissan Sunny coupé '89
Toyota Corolla 1600 Sedan
S '87; Ford Siërra '85; Man-
ta '80; Audi 100 D'83; Fiat
Uno 60 '89; Honda Intrega
autom. '86; Mitsubishi Lan-
cer '84; Ford Escort 1400
'87; Mercedes 300 D '82;
Opel Kadett 16S '88; BMW
320 i '85; Porsch 924 '77;
Daihatsu Rocky jeep '85.
Autobedrijf REUBSAET. Op
de Vey 47-49, Geleen. Tel.
046-744944. Uw adres APK
keuring. Alle auto rep.
Te k. mooie MAZDA 626
Sedan diesel (gerev. motor),
'84; Opel Rekord 2.0 S au-
tomatic LPG '86; Citroen BK
14 RE LPG, '83; leuke Nis-
san Cherry 1.3 5-drs, '83;
Peugeot 505 GR, m. '84,
Suzuki busje in nw.st., 6.000
km. '89; Mercedes 190 die-
sel 5-bak, sportv. '84; Mer-
cedes 280 coupé '77; Mini
1100 ’750,-; gave Renault
18 TS stationcar m. '80,
wordt verwacht Mercedes
190 E automatic met vele
extra's '84. Bernardstr. 12
Munstergeleen. (zondags
open).
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.

I KERST.
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bekende Maastrichtse auto-dealers
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OPEL Kadett 1200, 5-drs., Wetzels Auto's Exclusief:
bwj. '81, APK 11-7-'9l, pr. Nissan Patrol 2.8 GL alle

’ 2.950,-, i.z.g.st. Tel. 045- extra's '89; Mits. Pajero 2.5
323178. TD blauwmet. '87; Mits. Pa-
Te k. zeer mooie Opel RE- !ero>5 8/1 T°X°La
KORD 20 S bwj. '86, kl. met. k^j^'*" "f **blauw, 4-drs., centr.deur- R.VEDE!3 3o0D0n ££.vergr., get. glas, ’ 12.900,-. £^cedes 380 SEC 83;
045-441063 na 18.00 uur. *£%*»£
Tek. Renault CAMPER bus. 190 E 2.5 '88; Merc. 230 TEVoor inlichtingen: 046- station aut.'B9; Merc. 190 E372110, na 18 uur. aut. '89; Merc. 190 E 2.3
RENAULT 5 GTL bwj. '81, apart '84; Merc. 280 SE aut.
APK 20-10-'9l, pr.n.o.t.k. '85; Merc. 250 TD station
Dr. Schweitzerstr. 27, '88; Ford Escort RSi '83;
Hoensbroek. Opel Omega 3.0i sport '87;
Tek. RENAULT 5 TS z. zui- SiK? "
In'orde^gerrs hzie°n°il S^S/V^l ?6TsJ&W /1-50°'- SoTereln3''!^ ]gS 11iel, w /^i^i. Souverein '87; Ford Siërra
Te k. Toyota COROLLA Lift- XR4x4 '87; Suzuki Carry
back DX 3-drs. bwj. '82, bus '85. Industriestr. 35, Sit-
apart mooi, ’4.250,-. 045- tard. Tel. 046-510655.
218925- , Wij geven het MEESTE voor
GOLF Diesel CL, bwj. '85, uw auto! U belt, wij komen!
5-versn. 3-drs. vr.pr. 045-422610, ook's avonds.

’ 10.500,-. 045-414659. Gebr. DOMINIKOWSKI au-
Te k. VW JETTA 1600 m. tobedrijf biedt aan: Merce-
'B2, kl. rood, auto techn. des 190 D rookzilvermet.
100%, weg.bel. ’87,-. Zien div. extra's'B6; Opel Omega
is kopen, ’3.250,-. Tel. 2.0 i LPG zwartmet. '87;
045-258905. Opel Kadett automaat '82;
GOLF diesel, type 80, APK, Kadett 1.3 LS blauw '87;
in prima staat, ’ 2.650,-. fora Siërra 1.8 CL 3-drs an-
Tel. 045-231073 traciet '87; Ford Escort 5-
,._,..,- ... _~ : drs., blauwmet. '83; SeatVOLVO 340 DL automaat, |biza wit .35. Mazda 323bwj. 85, 3-drs., donker- GT antraciet, '84; Mazdablauw. i-pr-st. van onder- 323 4.drs automaathoud. Tel. 046-334411. Nissan Cherry goudmet. t.
VOLVO 340 De Luxe 3-drs., '83. Garantie financ, inruil
nw. type '87, 1e eig., scha- mogelijk. Kantstr. 48 Übach
devrij, 1e lak, i.st.v.splinter- over Worms/Landgraaf. Tel.
nieuw, ’8.750,-. Pas ge- 045-326016
<eurd. Tel. 043-254462. Te k N |SSAN Silvia 2.0
VOLVO 340 GL 1.7L sedan, DOHC coupé , bwj. '86,
bwj. 4-'B7, met veel extra's, 76.000 km, 16 klepper,
vr.pr. ’ 13.500,-. Tei. 045- ’ 10.000,-. Hommer! 24,
723399. Vaesrade kruisp. Schinnen.

- F. v. OPHUIZEN autohandel, biedt aan: Mercedes 190D
2.5 div. extr. '86; BMW 520i

" div. extr. '86; VW Polo SP: '87; Mercedes 230 E ABS 5-

' bak schuifd. '83; VW Sciroc-- co 1.6 autom. nw.m. '81;

" Audi 80 cc '85; BMW 320-6
1 schuifd., 5-bak, 11-81;

' BMW 520 i autom schuifd.

" '82; Datsun Cherry 1.5 GL
5-bak '83; Opel Kadett 13
SR div. extr. '82; Renault 25c GTX '84; Citroen Visa 11RE

i '84; Hyundai Pony 1200 GL
) 12-'B3; Mitsubishi Saporro. GLX '83; Peugeot 104 GL,
i '82; Datsun Sunny coupé; '81; Opel Kadett 13S 3-drs
) '81; Datsun Cherry t. '83;
■ Opel Manta 1.9 SR'79; Audi
t 100 CD diesel '82; Opel Ka-
t dett 12 S 11-'B2; VW Sci-
I rocco GT voor liefheb. '77;
i Ford Taunus 1.6 L 4-drs.- autom. '80; BMW 1502 i.z.g.; st. '76; Inkoop, verkoop, fi-
i nanciering. Div. inruilers.
t Akerstraat Nrd. 52C Hoens-
jbroek 045-224425. Ge-
; opend van 10.00-1900 uur.; Zaterdag 10.00-17.00 uur.
t VW Golf GTD Turbo '86;

' Opel Kadett 3-drs. automa-
> tic '87; Audi 80 S '88; VW

" Golf CL 1300 '86; Opel Ka--1 dett 1300 Club '87; Opel
I Corsa 1200 S GL '87; Ford
1 Siërra 1600 '85 ’10.750,-;» Opel Kadett Stationcar Die-
> sel '88; Ford Siërra 2.0 Se-

' dan met LPG kl. zwart '88;
1 Mazda 323 automaat '81
I ’3.750,-. Bovag-garagebe-

" drijf Stan WEBER. Inruil, fi-

" nanciering, garantie. Baan-s straat 38, Schaesberg. Tel
> 045-314175 b.g.g. 321751.
! Wat VERKOPEN? Adver-

teer via: 045-719966.

Te k. mooie ARO JEEP 4-
wieldrive rood, '86; Merce-
des 240 diesel, '81; Mazda
626 Sedan diesel, '84; Ci-
troen Axel '85; Nissan Cher-
ry 1.3 GL, in nw.st., '83, :
Opel Kadett 1.6 diesel, '82;
Opel Kadett 12 S, '81; Opel
Kadett '80; Mooie Volvo 340 (
GL automatic, '82; Honda :
Prelude, '79; Honda Prelude .
'81; Prachtige Renault 9TS
in nw.st. m. '83; Steeg 33,
Stem. (zondags kijkdag). !
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
INKOOP alle merken auto's .
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 of 427671.
Te koop PEUGEOT 305 SR,
zeer mooi, bwj. 1982. Tel.
045-315823/727140.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal "de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
De HOOGSTE prijs voor uw
loop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te koop gevr. sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevraagd loop- sloop-
en SCHADEAUTO'S vanaf
’5O,- tot ’10.000,-. Tel.
046-525611/519679.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

i """■ ' ——AUTOSPEAKERS 150w,
I 3-way syst. Wes-tech ex-

port, mod. Pioneer TSI7OO,
nu ’ 125,- per set. Renne-
migerveldweg 72, Heerlen,

1045-723076 / 727742
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-

-1 vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

Caravans

Arcon Campers
Luxe 2-pers. campers.

Ook alle onderd. en access.
voor caravan en camper.

Grasbroekerweg 122,
Heerlen. Tel. 045-722566.

JAARSTALLING voor cara-; vans, boten e.d. te Sittard,

’ 180,-. Tel. 04492-2601.
In/om de tuin

■ Impreg Tuinhout B.V.
GOEDKOPER kan niet! Alle

' blokhutten min. 15%; kaars-
rechte biels ’ 36,-; gladde
planken 15X2 cm ’3,50 p.
mtr. verder palen, rolborders
schermen enz. In de Cramer
18, Heerlen, 045-717733.

Watersport
Boten, motoren, Bayliner in-
outboards, Zodiac opblaas-
boten, Marmer, Yamaha,
Johnson Merc. motoren.
Rep. ond. serv. SNIJDERS,
Maastr., Korvetwg 14 (Bea-
trixh.) 043-633034/214652.
' ' ! ! I ■

Opleidingen

Na de kerstvakantie op dansles,
reserveer nu uw plaats bij

Dansinstituut
; Rien en Betty Decker

Hubertusstraat 77, Beek. Tel. 046-373273

' Goed gerichte STUDIEBE-: GELEIDING in Heerlen en

' Hoensbroek verzorgd door: 'n ervaren team van docen-
I ten. Bijles v.a. ’ 15,00p. uur
j in Heerlen en v.a. januari

ook in Maastricht. Inl. Edu-. catief Centrum De Horizon.. 045-741102 / 045-210541
; ROCK & ROLL Club Geleen
> start op zondag 13 jan. weer
■ met cursussen. Voor ml.
i 046-741790.
| Rijles

; In 8 dagen Uw RIJBEWIJS

' halen op Sint Eustatius.
Examengarantie 04750-
-32428.
r Mode Totaal
i 'Te k. nieuwe grijze lange- pracht nerts BONTJAS met

" muts van ’6.000,- voor

" ’2.500,-. Tel. 040-831022.

> Kapper/Cosm.
; Mensen met kroeshaar.; Voor INPLANTING plus
■ vlechten vraag inlichtingen

" tel. 04459-2852.
t
I Een PICCOLO in het Lim-
i burgs Dagblad helpt u op; weg naar snel succes. Bel:. 045-719966.
I

1 Wonen Totaal G

i Rotan Rentenaar, Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Maandag gesloten, Steeds een mooie collectieROTAN en MANOU meubels, Nu ook Terschellinger Zeemanshandwerk SISAL-matten
A.s. Zondag van 11.00. tot 17.00 uur geopend.

■■:■■■ ■■:■■:

Bei de Vakman ;
STOELMATTERIJ vern. rie- \
ten en biezen stoelen met ;
gar. Bel. 045-418820. 'NEW LOOK BV Schaes- Jberg. Gevelreiniging, uit- |
kappen, voegen, steigerver- |
huur. Tel. 045-312154 of ,
045-312709. ■
DAKDEKKERSBEDRIJF De !
Nok, alle dakwerkzaamhe-
den, 10 jr. gar. Nu met win- ,
terkorting. Bel voor vrijbl. of- _
ferte. Tel. 045-224459
Voor al Uw wand- en -VLOERTEGELWERK. Bel
045-227028.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op- -
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178. -
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.
Adm. kantoor heeft nog
ruimte voor nieuwe BOEK-
HOUDINGEN, belasting-
aangiftes. Tel. 045-214748
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE- "
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren
Leren MOTORJAS te koop,
mt. 52. Na 18.00 uur, tel.
046-745997. ,

(Brom)iietsen
Te k. z.g.a.n. PUCH Maxi
mcl. verz. en 2 helmen, met
sterw., moderne uitv., vr.pr.
’750,-. Tel. 045-461203.

Vakantie
St. Maartenszee bung.,
ZWEMPARADIJS. Week- ■end/midweek va. ’ 240,-.
Tel. 02246-3109.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Kerkrade-West 045-423400
Dierenartsenpraktijk Nuth
steril. HOND ’160,-, poes

’ 55,-. Tel. 045-244247.
Te k. Duitse HERDERPUPS
met stamb., ouders HD-vrij.
Tel. 045-224767.
BOUVIER-PUPS 7wk., ont-
wormd, gecoupeerd en de
puppie-spuit, afkomst van
zeer eerlijke en kindvriende-
lijke ouders, ook geschikt
voor dressuur. Ouders en
voorouders met KNPV-cert.
Bellen na 19 u. 045-325231
Te k. YORKSHIRE-terriër-
pup, reu. Emmastraat 16,
Nieuwenhagen.
ROTTWEILER reu en ren, Ift
4 jr. samen in een koop . Tel.
045-721245. na 14.00 uur.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop GEVRAAGD antiek
meubels, lampen enz.
P. Cortenraad, Riemst (B)
09-3212261156.
Te k. massief eiken EET-
HOEK, tafel en 4 stoelen
(donker), vr.pr. ’1.500,-.
Na 18.00 uur 045-441063.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KOELKAST ’95,- gasfo4
’95,- diepvr. ’175,- walL
autom. ’ 225,- 045-725595.
Zoekt U 2e hands MEI!fBELS? (veel keus) Kouvflf
derstr. 208, Hoensbroek.
Te koop klassiek ler*
BANKJE (2-zits). Tel. 04!
214333.

Radio e.d.
Te k. Akai stereo dubö
CASSETTEDECK, z.g.a.n
kl. zwart, pr. ’250,-. T«
045-441063 na 18.00 uur.

Zonnebanken/Zonnehemels
M
, , .^>

Zonnehemels!
10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilator, 8

in hoogte verstelbaar statief, nu ’ 40,- per maand.
Tevens showmodellen met hoge kortingen bij

Van Erp
Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 046-513531. i L
Kerkrade, Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999. 1
TV/Video

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-; nwe. KTV
vanaf ’ 25,- per maand. Ra-
dio TV van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlerheide. 045-
-213879.
Goede KLEUREN-T.V's,
zeer grote sort. Philips
grootb. v.a. ’ 125,-. Reeds
25 jaar het juiste adres. T.v.
oce. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen, tel.
045-724760.

Kunst en Antiek
Te koop GEVRAAGD antiek
meubels, lampen enz.
P. Cortenraad, Riemst (B)
09.3212261156.
Te k. antiek Napoleon 3 bed
’5OO,- wortelnoten 2-3 zits
VELOURS bankje z.g.a.n.
(donkerbruin) ’ 400,-.
Tel. 046-512892.

—s<

Kachels Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 i J
Jac. Köhlen, Rijksweg "104, Sittard. 046-513228^,.
KACHELSPECIAALZAAK
en alle aanverwante artiW'
len. Reker, Kluis 28, Gelee"'
Tel. 04490-40785. 'Te k. nieuwe en gebruik
HETELUCHTKANONNEN,
met en zonder thermosta^Speciale prijs. 04409-3503
Kachels, inzethaarden, g^
kolen-hout. Gratis geplaaj»
Nieuw en gebruikt. JJ.
KACHELSMID, Walem ?i
Klimmen. Tel. 04459-163J;
Wat VERKOPEN? Adv*
teer via: 045-719966.
Als u ons voor 12uur 's rrtfj
gens belt, staat uw PICCO.'
LO de volgende dag al in Ij j
Limburgs Dagblad. Tel. o*.
719966.

Muziek __>

maAmmÊémtiriAiimmtM
(Bij de Markt) Donderdag koopavond

Wintertijd is keyboardtijd
(maar dan wel gekocht bij de vakman)

Reeds va. ’ 30,- per mnd. Yamaha - Gem - Kawai .
Keyboards met vertrouwde Stalmeiergarantie!

Alle types voorradig of in bestelling.
Koop bij de man die

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

Vanaf ’ 30,-p.mnd. direct eigenaar van o.a. keyboard*
synthesizers, orgels, drumstellen, gitaren, piano's,

accordeons, orkestapparatuur enz.
Vraag naar onze specialeklantenkaart, altijd aanbieding 6
en occasions. Alles van Flight-Case. Nergens goedkop*

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48 stem. Tel. 046-333227.

Maandag t/m zaterdag open, donderdag koopavond.
HET PRIJSBREKENDE MUZIEKPARADIJS. J

DRUMMER gevraagd voor
Roek-Band. Tel. 04492-
-1092.
Zoekt U DUITSE schlagers
en/ of Tiroler muziek bezoek
dan eens Tony Lang Music
Steenweg 26, Sittard. Tel.
046-517269.
Te koop JUKE-BOX merk
Rock-Ola bwj. '68, geschikt
voor 80 singels, i.g.st.,

’ 1.650,-. Tel. 045-424981
Fanatieke amateurband
zoekt met spoed ZANGER
(Ift. 18-25 jr.). Bel nu! Tel.
046-514873.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Hulsh. artikelen
Te k. Miele WASMACHINE
en droger. M. Trompstr. 24,
Landgraaf. Tel. 045-410754
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te koop gevr. l
Hoogste prijs voor POs\
ZEGELS, munten en goi*
Stamps and Coins, Kaste*
In. 102, Heerlen (Meeze"
broek). 045-726789.
GOUD, zilver, munt^postz. Cont. bet., vrijbl.
Groenstr. 109 Geleen. \
Wij betalen de hoogste PjJ
voor al uw oud ijzer en (^
talen. Gebr. SWINKELS, \de Cramer 100, Heeri^
Tel. 045-751994
Wij kopen GOUD, wij be<Jlen contant geld. DefectJlheel. Verseveld, Saroleaf
80a, Heerlen. 045-7146gg>
DRESSOIR te koop
vraagd. Tel. 045-427691>4
Grote diepvrieskist, min. 3^
liter, i.g.st. W.J. ZEGEL B-"
Tel. 045-460140. (Fredjv
Te k. gevr. 3-plaats of W
LOMRADIATOR, m*
hoogte 35 cm, lengte P%
200 cm. Tel. 04405-14'
na 18.00 uur. _>

Diversen x
Kerstbomen te koop

prijzen; zonder kluit ’ 10,- metkluit ’ 12,50. Ook 's avor"**
Bezorgen binnen Sittard voor ’ 2,50 mogelijk. .

Kruisstr. 11 C, Sittard (Broeksittard). Tel. 046-5290g>', _ - ■ A

Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Sfeervolle feestdagen met
een exclusieve KERST-
BOOM van Hans Kreyen,
zowel veredelde als met
lange naald, maar uiteraard
ook voor de "gewone" kerst-
boom. Tot ziens bij Bloemis-
terij "Erica" Hans Kreyen,
Lichtenbergerweg 87, Kerk-
rade (Chevr.) 045-455020.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Haal de kerst in huis me*
sfeervol nostalgisch eng .
KERSTSTUK. De trend
dit jaar! Natuurlijk bij "B'%,
misterij Erica", Hans Krey^,
Lichtenbergerwg 87, Xe
rade-Chevr. 045-4550g0>^
Gebit gebroken? TA^.*
TECHNISCHE Pfa JïlrHoonhout, voor nie%'
gebitsprotheses en ieP%b
ties. Akerstraat Nrd. ó
Hoensbroek. 045-22821 V
Te k. compl. (CAfl? |,
VALS)WAGEN, 9.50 my
(gesch. v. prinsenwage
Tel. 043-642722. /

06-lijnen
Bianca 23 jaar, blond, slank zoekt hete mannen vo°

Telefoonsex
Info na elk verhaal 06-340.320.55 - 50 et plfff^S

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55 Live Afspreeklijn 50 et p/rn^,^

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

ÜErotifoonü
Ik wist niet dat m'n handen

zo konden trillen!
06-320.320.12 (50 et. p/m)

Nimf Linda
Geniet van 2 kanten 50 c/pm
06-320.320.14

Eenzaam??
Bel me, kom bij me,

vrij met me. Maak me blij!!
06-320.324.96 (50 CDm)

Gay Box
Rotterdam beter een h^j
buur dan een verre vrie
06-320.328.22 - 503^

Lisa. j,
Maak je broek los en d°%sl
ogen dicht. Lisa doet de

06-320.331.02 -50_gg^

Topse*
De lekkerste, 50 et. P/f

320.325.2^
Voor Piccolo's

zie verder pagina °-



Produktiekosten moeten verder omlaag

Fokker schrapt
honderden banen

Van onze redactie economie
SCHIPHOL - Een drastische bezuiniging op de perso-
neelskosten moet de vliegtuigen bij Fokker goedkoper
"laken. Op korte termijn worden honderden banen ge-
jehrapt,vooral in de administratieve sector. Zeshonderd
tydelijk aangestelde werknemers moeten zo snel moge-
w weer verdwijnen. Het personeelsbestand zal uitein-
delijk met zon tien procent worden verminderd.

Jfaatregelen zijn niet door de direc-
£ van het produktiebedrijf op

genomen, maar op-
Klegd door de overkoepelende
jj^dvan bestuur. Van hogerhand isgegrepen omdat de directie van
j°kker Aireraft (FAC) er onvol-
*ende in geslaagd zou zijn de per-
soneelsuitgaven te beperken.

J°kker kampt met het probleem
pt de produktiekosten per vlieg-
tj'ig nog altijd veel te hoog zijn tenJuichte van de concurrenten. De«Jjjvend lage dollarkoers speelt het

nog steeds parten en en ver-

snelt de noodzaak tot forse bezuini-
gingen. De raad van bestuur wilde
ingrijpen voor het te laat is. Over
ontslagen wordt niet gesproken.

Fokker wil jaarlijks500 miljoen gul-
den besparen. Voor 1991 wordt al
uitgegaan van een bezuiniging van
tweehonderd miljoen gulden. Om
goedkoperte kunnen werken zullen
per jaar tegen dezelfde kosten meer
toestellen moeten worden afgele-
verd. Fokker wil dit bereiken door
nog efficiënter te gaan werken.

Fokker slaagter nog altijd niet in op

tijd zijn vliegtuigenbij deklant af te
leveren. Ook dat kost handenvol
geld. Om het produktietempo op te
voeren zijn onlangs zeshonderd
mensen van buiten 'ingehuurd.
Toch wil de raad van bestuur deze
groep weer zo snel mogelijk kwijt.
Maar het produktietempo mag daar
niet onder lijden en alle bestelde
vliegtuigen moeten desondanks op
tijd klaar zijn.
Inmiddels heeft de vliegtuigfabri-
kant een wervingsstop afgekon-
digd. Vacatures worden alleen op-
gevuld als er geen andere oplossing
wordt gevonden. Fokker wil het
aantal niet direct bij de produktie
van vliegtuigen betrokken perso-
neelsleden terugbrengen door na-
tuurlijk verloop. Het streven is om
uiteindelijk met zon tienduizend
mensen honderd vliegtuigen per
jaar te produceren. Nu werken in-
clusief de tijdelijke krachten, ruim
elfduizend mensen bij Fokker Air-
eraft op Schiphol-Oost. Dit jaarbou-
wen zu' om en nabij de zeventig
vliegtuigen.
Over 1990 wordt een recordwinst
van 80 tot 90 miljoen gulden ver-
wacht,

Langer
Van alle werknemers die op dit
ogenblik vijf dagen per week wer-
ken, heeft iets meer dan 50 procent

I een voorkeur voor een vierdaagse
JI gecombineerd met een langere ar-

beidsdag. Daar staat tegenover dat
voor 40 procent een dergelijkerege-
ling niet hoeft.
Als de vierdaagse werkweek zou
worden ingevoerd dan vinden twee
op de drie Nederlanders het trou-
wens aanvaardbaar dat de arbeids-
dag langer wordt. Langere werkda-
gen (bij een vierdaagse werkweek)
vormen veel minder een probleem
voor mensen die niet bij een vak-
bond zijn aangesloten dan bij leden

van de FNV.
Werkdagen van 9 uren zijn voor
ruim 80 procent van de niet-vak-
bondsleden nog aanvaardbaar; on-
der de FNV-leden zou bijna 65 pro-
cent daar nog akkoord mee gaan.
Het enthousiasme loopt overigens
bij alle groepen sterk terug wanneer
het zou gaan om werkdagen van 9,5
of 10 uren.
In meerderheid vindt men het ook
aanvaardbaar dat invoering van de

vierdaagse werkweek (deels) wordt
betaald door in de cao-onderhande-
lingen er een stuk van de loonstij-
ging aan op te offeren.

beursSaai
;CSTERDAM - Beursplein 5 be-
L^e dinsdag een saaie dag. De
t^el in aandelen bleef beneden-

y t**s, evenals de obligatiehandel,
\ de totale beursomzet maandag

/ t||Leen acceptabel aanzien gaf. De
(i lL stemmingsindex sloot 0,2 punt
j iger op 97,60 terwijl de koersindex„ ."^een 0,3 punt daalde tot 168,1.
[ UWerd voor f393 miljoen (dubbel-

" V*^ aan aandelen verhandeld,
Crrjij de stijgers en dalers elkaar

; \ Respectievelijk 72 en 82 redelijk
I \v?nwicht hielden. Aan obliga-
i 3*në er voor f631 miljoen over,(L'°onbank. De jongste staatsle-;V^ met een coupon van 9,24 pro-nam met een volume van f 182
'. 'do n verreweë net grootste deel
ik

r zijn rekening.
1 ri''\^ actieve fondsen was er een,Luiende rol weggelegd voor Gist-
k. ades, die f 1,60 steeg tot f30,60,

~\J- 5,5 procent. Beleggers ver-
\rj en op PaPier aandelen van dit

ls tegen een tevoren vastgestel-
W °ers in de hoop de stukken op
,\, Jn tegen een lagere koers te
Vhen k°Pen èn leveren. De ver-
\^ daling van Gist is echter
% *rwege gebleven, waardoor zij; '^ moeten kopen om aan
t(j 0

leveringsplicht te voldoen.
werd f 1 hoger op f56

"cL aagd. Nedlloyd vertoonde in de
Ve£duren f L3O h°ger °P f41,30
\l kortstondige opleving, maar
S «/n de loop van de dagweg naar
(, Sl°t van f40,20.

S ste verliezer bij de hoofdfond-
kr'as Hunter-Douglas, die f 1,80
bijviel tot f 63. Ook de uitgevers
k j,eri Elsevier waren uit de gra-
l\tßevier werd f 1,70 lichter op
Vfr.' terwijl VNU op een koers
Jta„ ö8 een verlies van f 1,20 moestN *eren. Fokker, dat na beurs
\(j: ezuinigingsprogramma aan-
S v om tegenvallende resulta-
Sfs°ortvloeiend uit de lage dollar-

'tt r. compenseren, daalde zestig°P f34,20.

Hoofdfondsen vk. sk.
ABN Amro 31,40 e 31,40
AEGON 108,50 108,20
Ahold 136,50 136,10
Akzo 73,00 73,90
Alrenta 161,80 161,90
Amev 48,10 48,30
AmroA. in F. 74,20 74,20
Borsumij W. 73,50 73,00
Bührm.Tet. 46,00 46,10
C.S.M.eert. 84,20 84,00
DAF 18,40 18,50
DordtPetr. 121,40 121.00
DSM 86,90 87,00
Elsevier 77,20 75,50
Fokker eert. 34,80 34,20
Gist-Broc. c. 29,00 30,60
HCS Teehn. 10,10 10,10
Heineken 131,20 131,50
Hoogovens 55,00 56,00
Hunter Dougl. 64,80 63,00
Int.Müller 80,00 79,50
KLM 21,00 21,00
Kon.Ned.Pap. 37,70 38,10
Kon. Ohe 128,70 127,90
Nat. Nederl. 50,00 49,90
NMB Postbank 40,80 40,80
Nedlloyd 40,00 40,20
Océ 37,20 37,50
Pakhoed Hold. 191,50 191,80
Phiüps 20,90 20,90
Polygram 31,00 e 31,10
Robeco 87,60 87,30
Rodamco 49,60 49,90
Rolinco 82,10 81,50
Rorento 60,10 60,00
Stork VMF 44,50 45,00
Unilever 147,90 148,80
Verßezit VNU 89,20 88,00
Volmac Softw. 32,80 32,30
VOC 44,10 44,60
Wessanen 64,50 65,20
Wolters-Kluwer 48,40 48,50

Avondkoersen Amsterdam
Kon.olie 127,30-127,70(127,90)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,40 54,40
ABN AmroHld.prf. 5,01 5,00
ACF-Holding 32,80 33,30
Ahrend Gr. c 172,00 164,00
Air Holland 14,00 15,50
Asd Opt. Tr. 15,10 15,10
Asd Rubber 4,00 3,90
Ant. Verft. 470,00
Atag Holde 118,00 119,00
Autlnd.R'dam 70,20 70.20
BAM Groep 71,00 71,00
Batenburg 112,00 112,00
Beers 104,00 104,00
Begemann 138,00 136,80
Belindo 346,00 e 346,20
Berkei's P. 1,44 1,45
Blydenst.-Will. 36,50 36,00

Boer De, Kon. 279,50 268,00a
de Boer Winkelbedr. 72,60 73,90
Bols 172,00 173,00
Boskalis W. 12,90 12,70
Boskalis pr 16,20 16,00
Braat Beheer 29,10 ' 29,10
Breevast 11,45 11,70
Burgman-H. 2750,00 2750,00a
Calvé-Delft pr 840,00 840,00
Calvé-Delft c 958,00 958,00
CSM 83,20 83,00
ChamotteUnie 2,45 2,50
Cindu-Key 160,00 160,00
Claimindo 342,00 341,50
ContentBeheer 22,90 22,80
Cred.LßN 29,70 29,70
CroWn v.G.c 110,00 109,50
Delft Instrum. 28,50 28,50
Desseaux 232,50 230,50
Dorp-Groep 38,20 38,00
Econosto 28,50 29,00
EMBA 200,00 200,00
Eriks hold. 90,00 89,00
Flexovit Int. 79,00 79,00
Frans Maas c. 78,50 78,00
Gamma Holding 91,70 92,00
Gamma pref 5,70 5,60
Getronics 29,60 29,60
Geveke 42,50 42,00 a
Giessen-de N. 130,00 130,00
Goudsmit 44,00 44,00
Grasso'sKon. 100,00 100,00
Grolsch 158,30 158,00
GTI-Holding 218,50 218,70
Hagemeyer 105,00 104,00
HALTrust B 13,10 13,20
HALTrust Unit 13,10 13,20
H.B.G. 155,00 155,50
Hein Hold 113,00 113,00
Hoek's Mach. 200,00 201,00
Heineken Hld 113,00 113,00
HoUSeaS. 1,12 1,11
Holl. Kloos 480,00 480,00
Hoop Eff.bk. 6,40 6,40
Hunter D.pr. 3,00
ICA Hold. eert. 7,50 7,50
IHC Caland 52,60 52,20
Industr. My 123,00
Infotheek 20,20 20,50
Kas-Ass. 40,50 40,00
Kempen Holding 10,50 10,50
kondor wessels 32,60 32,90
KBB 94,60 94,60
Kon.Sphinx 164,50 164,50
Koppelpoort H. 273,00
Krasnapolsky 204,00 204,00
Landré & Gl. 56,00 56,00
Macintosh 32,00 32,40
Maxwell Petr.H. 107,00 106,00
Medicopharma 59,00 58,50
Melia Int. 6,00 6,00
Moeara Enim 1075,00b1079,00
M.Enim 08-cert 14000,00 14000,00
Moolenen Co 31,50 31,30
Mulder Bosk. 50,00
Multihouse 7,50 7,60
Mynbouwk. W. 383,50 383.60

Naeff 320,00
NAGRON 45,50 45,00
NIB 530,00 533,00
NBM-Amstelland 9,30 9,20
NEDAP 295,00 300,00
NKFHold.cert. 240,00 240,00
Ned.Part.Mij 39,00 38,80
Ned.Springst. 17000,00 14000,00 a
Norit 32,50 33,00
Nutricia gb 106,60 106,70
Nutnciavb 115,10 114,50
Nijv.t.Cate 83,00 83,00
Omnium Europe 13,80 13,20
Orco Bank c. 74,50 75,20
OTRA 235,00 237.50
Palthe 62,00 62,00
Phiüps div'9l 21,50 20,80
Pirelli Tyre 20,00 20,00
Polynorm 116,00 116,00
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 45,20 44,50
Ravast 42,00 40,00
Reesink 70,50 70,30
Riva 38,40 38,40
Riva (eert.) 38,20 37,70
Samas Groep 70,00 69,00
Sarakreek 20,20 20,20
Sehuitema 1450,00 1450,00
Schuttersveld 43,00 42,50
Smit Intern. 50,00 50,00
Stßankiers c. 12,40 12,10
Stad Rotterdam c 43,50 43,50
TelegraafDe 87,00 87,50
Textielgr Twente 70,00 69,00
Tulip Comp. 30,00 30,00
Tw.KabelHold 114,50 114,50d
Übbink 84,00 84,00
Union Fiets. 59,50 59,50
Ver.Glasfabr. 325,00 325,00
Verto 50,90 50,90
Volker Stev. 70,00 70,00
Vredestein 12,10 11,90
VRG-Groep 62,50 62,50
WegenerTyl 230,80 230,00
West Invest 29,00 b 29,00
West Inv. wb. 100,00 100,00
Wolters Kluwer 191,50 191,50
Wyers 33,00 33,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 29,00 29,00
Aegon sav.plus 5,00 5,00
ABN Aand.f. 66,70 66,00
ABN Beleg.f. 54,50 55,50
ABNAmro L.F. 151,00 151,00
ALBEFO 49,10 49,10
Aldollar BF $ 22,70 22,70
Alg.Fondsenb. 208,00 208,00
Alliance Fd 9,60 9,60
Amba 42,00 42,00
America Fund 248,00 248,50
Amro Eur.F. 64,30 65,30
Amro Far E.F. 52,00 51,70
Amro Neth.F. 66,50 66,30
Amro N.Am.F. 53,50 53,60
Amro Obl.Gr. 158,80 158,60
Amvabel 54,10 54,50

AsianTigersFd 48,00 48,20
AsianSelFund 38,70 39,00
Austro Hung.F. 6,60
Bemco Austr. 47,00 47,20
Bever Belegg. 3,00 3,00
CLN Obl.Div.Fonds 100,90 101,00
CLN Obl.Waardef. 102,60 102,60
Delta Uoyd 36,00 36,00
DPAm.Gr.F. 23,80 23,80
Dp Energy.Res. 43,50 43,50
Eng-H0U.8.T.1 8,20 8,20
EMF rentefonds 60,70 60,70
EnvirGr.Fnd 50,00 50,00
Eur.Ass. Tr. 6,60 6,60
EOE DuStlnF. 250,00 247,00
EurGrFund 55,50 54,00
Euro Spain Fd 7,20
Florente Fund 104,50 104,50
Gim Global 46,80 46,90 a
Groeigarant 1,28 1,30
Hend.Eur.Gr.F. 166,00 166,00
Henderson Spirit 52,00 52,00
Holland Fund 65,80 65,50
HoU.Eur.Fund 42,20 42,50
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,30
HoU.Pac.F. 93,80 93,50
Innovest 82,00 82,00
Interbonds 530,00 528,00
Intereffektsoo 35,80 35,80
Intereffekt wt 205,00 206,50
Investa part 68,50 68,10
IS Himalaya F. - 8,00
JadeFonds 133,50 133,00
JapanFund 21,50 20,80
Jap.lnd.Alpha Fd 7600,00
Japan Rot. Fund yen 6500,00
Korea Pac.s 8,00
Mal.Cap.F. $ 6,70
Mees Obl.Div.Fonds 100,40 100,40
Mexico IncF. 21,00
MX Int.Vent. 26,00 22,00 a
Mondibel 66,30 66.00
Nat.Res.Fund 1110,00 1110.00
Nedufo A 124,00 124,00 a
Nedufo B 126,00 116.00 a
NMB Dutch Fund 37,00 36,80
NMB Global F. 40,40 40,40
NMB Obüg.F. 34,00 34.30
NMB Rente F. 105,00 104,80
NMB Vast Goed 38,00 38,10
New AsiaFund 6,00
Nomura Warr.Fund 3,50 3,50
Obam, Belegg. 198,80 198,50
OAMFRentef. 12,65 12,50
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Pac.Dimens. 82,30 82,30
Pac.Prop.Sec.f. 30,80 30,80
Pierson Rente 104,30 104,40
Postb.Belegg.f. 52,90 52,90
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00
RG Divirente F. 47.10 47,00
Rabo Onr.g.f. 80,50 80,50
Rentalent Bel. 134,70 134,90
RentotaalNV 31,80 31,80
RG groen 48,30 48,40
RG blauw 45,00 44,90
RG geel 42,30 42,20

Rodin Prop.s 102,00 102,00
Roünco cum.p 70,00
Sci/Tech 15,80 15.80
Technology F. 17,50 17.50
Tokyo Pac. H. 214,00 213,00
Trans Eur.F. 72,00 72,50
Transpac.F. 334,00 334.00
Uni-lnvest 84.50 80,20
Unico Inv.F. 76.70 76,70
Unifonds 30,30 30,80
VWN 61.80 61,80
VastNed UO.OO 110,00
Venture F.N. 27,00
VIB NV 67.60 67,60
VSB Mix Fund 46,20 46,20
VSB Rente F. - 100,00
WBO Int. 62,20 62.20
Wereldhave NV 139.00 139,00
Yen Value Fund 81.00 80,50
ZOM Florida $ 47,00 46,80

Parallelmarkt
Alanheri 24,50 24,50
Berghuizer 45,00 44,20
BesouwVanc. 61,20 61,20
Biogrond Bel. 10,35 10,35
CBI Barin Oc. yen 1500,00
Comm.Obl.F.l 98,50 98,80
Comm.Obl.F.2 98,20 98,40
Comm.Obl.F.3 98,60 98,80
De Drie Electr. 19,60 19,50
DeltaLl.dlr 52,00 51,80
DeltaJJEcu 51,40 51,40
DeltaLlMix 51,60 51,50
DeltaLlßente 51,20 51,30
DeltaUVast 50,90 49,50
Dico Intern. 97,50 97,50
DOCdata 10,80 f 10,70
Ehco-KLM Kl. 35,50 35,50
E&L Belegg. 1 60,60 60,30
E&L Belegg.2 68,50 68,50
E&L Belegg.3 72,80 72,80
Free Rec.Sh. 33,50 33,60
Geld.Pap.c. 71,50 72,10
Gouda Vuurv c 107,50 107,50
Groenendijk 37,80 37,80
Grontmij c. 213,00 213,00
HCA Holding 51,00 51,00
Heivoet Holding 47,00 47,00
Hes Beheer 44,50 44,50
Highl.Devel. 15,20 16,00b
Homburg eert 3,10 3,05
Interview Eur. 4,30 4,35
Inv. Mij Ned. 32,00 a
Kuehne+Heitz 44.00 43,80
LCI Comp.Gr. 13,50 13,80

1 Melle 281,00 e 287,50
Nedcon Groep 27,50 27,70
Nedschroef 100.30 99,00
Neways Elec. 7,30 7,30
Newtron Hold 10,20 10,10
pan pacific 9,80 9,80
PieMed. 10,70 10,50e
SimacTech. 11,70 11,70
Sligro Beh. 39,00 38,80
VHS Onr.Goed 5,60 5,30
Weweler 32,90 32,50

Wall Street
10/12 11/12

allied signal 27 26
amer.brands 39% 39%
amer.tel.tel ** 29% 29%
amoco corp * "50% 50
asarco mc. 26'/» 26
bethl. steel 12% 13
boeing co 44% 45Vb
can.pacific 17 17
chevron 69% 69%
chiquita 30% 31
chrysler 12% 11%
citicorp 15 14
cons.edison 23'/a 23V«
digit.equipm. 56 54
dupont nemours ' 36% 36l/2
eastman kodak 41'/a 41%
exxon corp 49% 49%
ford motor 27% 27%
gen. electric 57'/a 56%
gen. motors 36% 35
goodyear 16'/« 17' A
hewlett-pack. 33 31%
int. bus.mach. 113/2 112%
int. tel.tel. 49 48
kim airlines 12 12/2
mcdonnell 43 43%
merck co. 86 86' A
mobil oil 58 57
penn central 19l/a 18%
philips 12l/2 12/2
primerica 23% 23
royal dutch 77 76%
sears roebuck 25% 25%
sfe-south.pac. 6'A 6
texaco mc. 57% .57
unitedtechn. 47Va 46%
westinghouse 27% 27%
whitman corp 18% 18%
woolworth 29% 28%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,595 1,715
austr.dollar 1,22 1,34
belg.frank(lOO) 5,29 5.59
canad.dollar 1,380 1,490
deense kroon (100) 27,80 30,30
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelse pond 3,09 3,34
finse mark (100) 45,25 47,75
franse frank (100) 31,75 34,50
griekse dr. (100) 0,96 1,16
ierse pond 2,85 .3,10
ital.lire(10.000) 13,90 15.60
jap.yen (10.000) 121,00 127,00
joeg.dm.t/m 100 10,00 14,50
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oostscluU. (100) 15,75 16,25
portescudo (100) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,66 1,82
turkse pond(100) 0,0500 0,0700
zweedse kr. (100) 28,40 30.90
zwits.fr. (100) 129,25 133,75

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,66075-1,66325
antiU.gulden 0,9125-0.9425

'austr.dollar 1,2720-1.2820
belg.frank(lOO) 5,4415-5,4465
canad.dollar 1,43175-1,43425
deense kroon (100) 29.275-29,325
duitse mark (100) 112,765-112,815
engelse pond 3,2330-3,2380
franse frank (100) 33,180-33,230
grieksedr. (100) 1,0335-1,1335
hongk.dollar (100) 21,1750-21,4250
iersepond 3,0000-3,0100
ital.lire (10.000) 14,940-14,990
jap.yen (10.000) 126,04-126,14
nwzeel.dollar 0,9965-1,0065
noorse kroon (100) 28.695-28,745
oostenr.sch. (100) 16,0250-16,0350
saudiar.ryal(lOO) 44,1250-44,3750
spaanse pes. (100) 1,7570-1,7670
surin.gulden 0,9100-0,9500
zweedse kr. (100) 29.865-29,915
zwits.frank(lOO) 132,005-132.055
e.e.u. 2,3100-2,3150

Index Amsterdam
CBS-koersindex (1983=100)
algemeen 168.40 168,10
id excl.kon.olie 158,80 159,00
internationals 169,50 169,10
lokale ondernem. 168,90 168,80
id financieel 117,00 117,00
id niet-financ. 219,30 219,10
CBS-herbeleggingsmdex 11983=100)
algemeen 229,70 229,30
id excl.kon.oüe 205,70 205,90
internationals 240,70 240,20
lokale ondernem. 217,50 217,30
id financieel 161,70 161,70
id niet-financ. 270,40 270,00

"CBS-stemmingsindex 11987=100)

algemeen 97,40 97,60
internation 82,00 82,50
lokaal 100,40 100,40
fuunstell 88,40 88,40
verzekering 92,00 91,90
niet-financ 103,70 103,70
industrie 106,20 106,40
transp/opsl 103,70 104,20

Goud en zilver
Goud: onbewerkt ’ 19.710-
-’20.310-, vorige ’ 19.560-
-’20.160 ; bewerkt verkoop
’21.910, vorige ’21.760 la-
ten.
Zilver: onbewerkt ’ 180-

-’ 250 vorige ’ 180^250; be-
werkt verkoop ’ 290 laten,
vorige ’ 290 laten.

Dow Jones
Industrie 2585.89

-10,89

Optiebeurs
serie omzet vk. sk.

abnamrocj92 37,50 178 1,20 a 1,10
d/fl cdec 165,00 254 I,Boa 1,55
d/fl pdec 165,00 271 1,00 0,50a
d/fl pdec 170,00 288 4,70 a 4,15
dsm pjan 90,00 173 4,80 4,40
els cjan 70,00 200 8,40 a 7,30a
els capr 80,00 312 4,40 a 3,70
coc cdec 210,00 341 25,50 a 24,50
coc cdec 235,00 389 2,50 2,50
coc c dcc 240,00 230 0.90 0,80
coc cjan 210,00 344 26,00 25,50
coc cjan 235,00 285 6,00 5,80
coc c feb 240,00 317 5.80 5,90
coc pdec 230,00 204 1.30 0.90
coc pdec 235,00 261 3,00 2,50
coc pjan' 235,00 143 6,20 5,80
coc pfeb 220,00 300 3,50 a 3,00
coc pfeb 235,00 219 8,00 8,00
gist cjan 30,00 280 1,20 1,80
gist capr 30,00 593 2,30 3,20
gist cjul 35,00 169 1,20 a 1,50
hoog cjan 55,00 176 2,70 3,10
hoog cjan 60,00 180 0,80 1,00
hoog pjan 55,00 224 2,30 1,80
nedl cjan 42,50 145 2,10 2,30
nedl cjan 47,50 258 1,00 1,00
nedl c apr 45,00 186 3,50 4,00a
nedl capr 50,00 205 2,00 a 2,00
natn pjul 42,50 470 0,90 a 0,60
phi! capr 22,50 314 1,40 1,30
phil c093 30,00 669 3,40 3,40
phil c095 20,00 252 8,50 8,30
phil papr 17,50 435 0,60 0,50
phil papr 20,00 229. 1,20 1,10
phil pjul 22,50 230 2,70 2,70
phil p095 20,00 218 3,30 3,30
oüe cjan 125,00 247 6,00 5,50a
ohe cjan 135,00 782 1,20 1,00
ohe cjan 150,00 323 0,20 0,20
ohe c apr 140,00 212 2,60 2,30
olie c093 115,00 228 26,60 25,90
olie c094 145,00 220 14,00 13,50
olie pjan 125,00 690 1.50 1,70 i
ohe pjan 130,00 211 3,20 3,80
ohe papr 130,00 174 4,80 5,50
olie papr 135,00 329 7,70 8,30
tops cdec 400,00 207 5,00 b 5,00
tops cjan 420,00 495 3,60 3,50
voc cjan 42,50 310 3,10 3,50

a laten g bieden + ei-div.
D bieden h laten»ex-div.
c ex-claim k=gedaan -Hl
d=ei-dividend I -gedaantg
e gedaan-bieden vk slotkriers vorige dag
!=gedaan +laten sk slotkoers gisteren

Buitenlanders
De bron van alle moeilijkheden
is dat Nederland wordt over-
stroomd door illegale buitenlan-
ders, aldus de Fenecon-voorzit-
ter. „Dat wordt een gigantisch

maatschappelijk probleem waar-
bij wij als confectie de spits moe-
ten afbijten". Naar zijn idee zijn
er in ons land zeker honderddui-
zend illegalen. „Voor het meren-
deel jonge mensen die graag de
handen uit de mouwen steken
om iets te verdienen en voor wie
de confectie een aantrekkelijke
mogelijkheid is". Omdat de ille-
gale ateliers geen vennoot-
schapsbelasting, geen btw en
geen premies afdragen en ook
niet hoeven te investeren in dure
panden, zijn het oneerlijke con-
currenten voor de legale fabri-
kanten. Concentraties van illega-
le ateliers vindt men in de Rand-
stad, met name Amsterdam, en
in Twente en Brabant.

economie

'Opsporingsbeleid volstrekt onvoldoende'

Steeds meer illegale
confectie-ateliers

Van onze redactie economie
AMSTERDAM -De maatregelen
die de afgelopen jarenzijn geno-
men om de illegale confectie-ate-
liers aan te pakken, zijn absoluut
onvoldoende gebleken. Het pro-
bleem is alleen maar groter ge-
worden, te groot voor de indu-
strie om het samen met de socia-
le partners en de handel nog te
kunnen oplossen. De overheid
zal er werk van moeten maken.
Daarover is op hoog ambtelijk
niveau overleg gaande. Dat zei
Fenecon-voorzitter mr. A.C.
Heintges gistermiddag bij de
presentatie van het rapport 'Ky-
ken naar detoekomst. Bij Fene-
con zijn 275 confectie- en tricota-

ge-ondernemingen aangesloten
met in totaal 11.500 man perso-
neelen circa twee miljard gulden
omzet.

Vier jaar geleden, toen industrie,
handel, vakbonden en diverse
overheidsinstanties eendrachtig

besloten het illegaal confectione-
ren in te dammen, ging het naar
schatting om 300 ateliers met sa-
men vijf- tot zesduizend werkne-
mers. Momenteel zouden er
maar liefst tienduizend mensen
werkzaam zijn in het illegale cir-
cuit. Dat zijn er dus net zoveel als

in de reguliere confectie-indu-
strie. Het opsporings- en vervol-
gingsbeleid is volgens Heintges
een lachertje. De pakkans is
uiterst klein („eens in de dertien
jaar")en de boetes zijn laag. „We
zijn nu op een punt aanbeland
dat we een grondig onderzoek
willen, anders is het kwaad niet
uit te roeien en blijven we dwei-
len met de kraan open".

Bereidheid deel loonstijging in te leveren

70 procent verkiest
vierdaagse werkweek

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - Zeventig procent
van de Nederlandse bevolking ziet
een vierdaagse werkweek wel zit-
ten. lets meer dan de helft heeft
daar ook een langere werkdag voor
over. Daarbij ligt duidelijk een
grens op 9uren (neerkomend op een
36-urige werkweek). Voor langere
werkdagen van 9,5 of 10 uren loopt
men niet meer warm.
Een en ander blijkt uit het onder-
zoek dat de vakcentrale FNV half-
jaarlijks houdt in samenwerking
met de Universiteit van Amster-
dam. De resultaten zijn vandaag ge-
presenteerd. In de cao-onderhande-lingen neemt de vierdaagse werk-
week in verscheidene sectoren een
voorname plaats in.

Weekeinde
Werken in het weekeinde in geval
van een vierdaagse werkweek
wordt door zeer velen onacceptabel
gevonden.Ruim 60 procent is tegen
het werken op zaterdag en zon 80

procent tegen werken op zondag.
Velen zien de extra vrije dag het
liefst in de vorm van uitbreidingvan
het weekeinde, met een voorkeur
voor de vrije vrijdag.

Onder werkgevers, die zich toch al
falikant tegen vierdaagse werkwe-
ken hebben uitgesproken, zou voor-
al dat laatste absoluut onaanvaard-
baar zijn. Als het al tot een vierdaag-
se werkweek per werknemer zou
komen, dan zou toch in elk geval de
bedrijfstijd (de tijd dat de onderne-
ming produktief is) moeten worden
verlengd. Eerder zou dan de zater-
dagbij de openingstijd moeten wor-
den betrokken dan dat de totale
produktie zou worden verkleind
door de vrijdag te laten vervallen.
Een ruime meerderheid van de on-
dervraagden (65 procent) vindt dat
de vierdaagse werkweek niet voor
alle werknemers verplicht mag wor-
den gesteld. Werknemers die be-
zwaar hebben tegen een vierdaagse
moeten kunnen kiezen voor vijf da-
gen per week.

Bank getild door manager
ZÜRICH - Bank Leu, de oudste bank van Zwitserland, is door één van
haar leidinggevende functionarissen in eenjaar tijd voor 63 miljoen frank
(fB3 miljoen) opgelicht. Als gevolg van voorzieningen voor dezefraude en
teleurstellende resultaten bij de bankactiviteiten zal er over 1990 nauwe-
lijks winst worden geboekt, zo is dinsdag bekendgemaakt.

De bankfunctionaris gebruikte vervalste documenten om krediet op te
nemen namens respectabele cliënten van Bank Leu. Met het geld kocht
hij onroerend goed, kunstwerken en waardevolle oude auto's.

BankLeu kwam in junina een onafhankelijk bestaan van 235 jaarvoor 56
procent in handenvan CS Holding, de houdstermaatschappij van de Cre-
ditSuisse, de op twee na grootste Zwitserse bank. Het was deeerste vijan-
dige overneming in Zwitserland. De voorzitter van de raad van commissa-
rissen van Bank Leu, Roland Jeker, zei dat behalve de fraude nog andere
problemen aan het licht zijn gekomen. Hij noemde onder meer een inge-
wikkelde structuur bij de bank die ertoe leidde dat winsten meerdere ke-
ren werden belast. Naar aanleidinghiervan vindt een reorganisatie plaats.

Philips schrapt
in Groningen
en Frankrijk
Van onze redactie economie

GRONINGEN - De Franse Philips-
dochter Philips Electronique Grand
Public heeft gisteren een ingreep in
de vestigingen in Frankrijk aange-
kondigd, waarbij meer dan 800 ar-
beidsplaatsen verdwijnen.
Het gaat om fabrieken in de sector
communicatie, videocommunicatie
en televisie. De meeste ontslagen
zullen vallen in het Philips-centrum
in Mans, waar bijna 500 arbeids-
plaatsen komen te vervallen.

Verdere ingrepen, waarbij 240 ar-
beidsplaatsen betrokken zijn, zullen
worden gedaan in Louviers en
Dreux, twee plaatsen in Normandië.
Ook vindt er een reorganisatie
plaats in Buresnes, een voorstad
van Parijs, waarbij eveneens 100 ar-
beidsplaatsen zullen verdwijnen.

Groningen
Bij het hoofdkantoor kleine huis-
houdelijke apparatenvan Philips in
de stad Groningen verdwijnen twin-
tig van deruim 200 arbeidsplaatsen.

Volgens districtsbestuurder Jacob
de Vriesvan de Industriebond FNV
kon de directie nog geen onderbou-
wing geven van deze ingreep, maar
vindt men het aantal banen dat
moet verdwijnen gezien de zeer in-
grijpende reorganisatie bij Philips
relatief gunstig.

Nobelprijswinnaar bij koningin

(ADVERTENTIE)

Pnrtahle-aktie
FPSON PC AX PORTABLE :

i - LCD back-lit J^ EllÉ- 20/40 Mb hard-disk

40 Mb: van fl. 8900,- nu voor:
v

fl. 4.350,--i'
20 Mb: van fl. 8035,- nu voor:

i

j fl. 3.599,-
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!!

ACE Consultants Heerlen
f l Tel: 045-741555

# Elias J. Corey, de winnaar van de Nobelprijs voor chemie babbelt gezellig met ko-
ning Silvia van Zweden tijdens het diner dat werd gegeven na de uitreiking van de
prijzen in Stockholm. Of het gesprek over chemie ging, is niet bekend.
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SM Maniac.
Twee strenge, hete meeste-
ressen. Lesbische SM-sex. <
06-320.324.12 (50 et. p/m)

Gay
voor 2

Limburg
06-320.329.80

Maak vrienden in je eigen
omgeving! 50 et p/m

Nummertje 39
Honey, 50 et.p/m

06-320.325.39
tough gays only!
Draai eerst 06-320 en dan:

Harry's Gaydating ... 330.99
Harry's GAybox ... 330.11 -Gaybox Adam ... 330.33

Gaybox Den Haag ... 330.44
Gaybox Utrecht ... 330.55

Homobox ... 325.50
Meeluisteren ... 330.22
Gay College ... 321.08
Homoschool ... 321.12 "P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

*" Een lekkere '"
straatmeid voor 50 cpm

06*320*320*77*
Ruige Porno

Harriet: Schunnig en heet
06-32032053 50 cpm
Chique dame, 38 geeft

jongen les, pervers? 50cpm
06-320*320*38

Een rijpe hete donkere
vrouw 39 jr. voor jou!50 cpm
06-320*320*91

Zoek je een lekkere Boy??
de Gay

Afspreeklijn
06-320.325.01 - 50 et p/m

Zoek ze uit die meiden!! Sex
Afspreekband

06-320.328.33 - 50 et p/m
De zusjes Petra en Kim
spelen op de hooizolder.

Bel: 50 et p/m

06-320.330.34
Heet sexcontact .
met heerlijke dames, bel
06-320.322.20 - 50 et p.m

Bisex
\»or twee, direkt apart met

een heet meisje of een
lekkere jongen: ook trio!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Zoek je een leuke vriend of
vriendin?

afspreekcomputer - 50 cpm

06-320.330.79
Zoek je 'n VRIENDIN? bel
gezellig de flirtbox 50 cpm
06-320.330.01

Homo
Zoek je 'n lekkere boy?

Bel 06-320.330.18
Inspreken: 01720-22484.
Wil jij 'n lekkere meid? Bel

de Tippellijn 50 et p/m

06-320.330.66
Zoek je een lekkere Boy?
Homo-Kontakt

Computer, bel:
06-320.330.95 - 50 et p/m

Homo
Jij belt Gay Privé, je krijgt
direkt een andere gay aan

de lijn. Wil je met een ander
praten druk dan op de 0. Je
krijgt dan direkt 'n nieuwe

beller aan de lijn. Ideaal voor
het maken van een af-

spraakje of voor 'n opwin-
dend gesprek van man tot
man. Gay Privé Limburg J

(direkt apart).
06-320.322.75 - 50 et p/m.

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 50 et p/m

De allerheetste meiden zijn
op zoek naar jou!! 50 et p/m

06-320.320.36
Fel protest. Een woeste

mooie meid maakt voor 't
eerst kennis met SM. "Nee,
niet doen, nee!!" Totdat ze...

geniet 50 et p/m

06-320.340.95
Als de vrouw een opstandi-
ge knappe meid zo over de

knie legt, wordt het gloeiend
en dan Lesbisch. 50 et p/m

06-20.340.55
Voetbalknie. De vrouw wast
een knappe knul. Ze kan het
niet laten. Haar lippen vin-

den zijn... 50 et p/m

06-320.340.69
Een soort Life-Sex waar ze
nog nooit van gehoord had,
maar die haar gek maakt,

met een
donkere man..
06-320.340.06. 50 et p/m
Als de vrouw hun geheim
ontdekt is zij de .... Meneer
en mevrouw zullen haar

onderworpen dienen. S.M.
(50 cpm)

06-320.330.51
T I

Pc nieuwe Life-Line. Voor
een gesprek apart met

Chantal De operator helpt u
verder. Chantal, blond en

sexy op (50 cpm)

06-320.327.88
Boeiend. Helga bekijkt ver-

.baasd een S.M. kamer.
Waar zijn die katrollen voor?

'Als ze het voelt is het te
laat... (50 cpm)

06-320.330.61

Voor Sex-afspraakjes
Meisjeskontakt
06-320.328.00 - 50ct p/m

Loesje en Anita zijn 2 hete
ondeugende meisjes 50cpm
06-320.328.88

Wil jij direkt APART met 'n
strenge man of met een

onderdanige slaaf??? Bel
Gay S.M. voor twee 50 cpm

06-320.329.99
Vreemde man.

Arme heeft alleen oorpijn.
Toch wil de man dat ze zich
ontkleedt. Blondje op hoge

hakjes...
06-320.340.15. 50ct p/m

Meisjes
zoeken snel Sexcontact!!!
06-320.320.33 - 50 et p/m
Zoek je een sexrelatie met
een lekkere meid? 50 et p/m

06-320.320.44
Rob doet de boodschappen
voor de mooie nieuwe buur-
vrouw. Op zijn schoot is ze

plots...naakt!! 50 et p/m

06-320.340.75
Voor de spiegel ziet Chantal
hoe het met 2 mannen zal
gaan gebeuren. Dan voelt
ze het, en het is...waanzin-

nig! 50 et p/m

06-320.340.22
S.M. Complete opname op

S.M. zolder. 2 Paren in
onvoordelijke onderwerpin-
gen. Mannen zien hoe hun

vrouwen....soct p/m

06-320.340.77
2 Brutale jongenschanteren

een blonde getrouwde
vrouw. Kokend van woede
geeft ze toe, maar dan

geniet ze 50 et p/m
06-320.340.88
Nachtelijke bezoeker. Op
haar knieën leert Ella van
een donkere onbekende
hoe heerlijk.. (Grieks) kan

zijn. 50 et p/m

06-320.340.25.
"Nee nee nee, zo wil ik het
echt niet!!" Maar toch, als

die man zo Grieks doet geeft
ze eindelijk t0e...50 et p/m

06-320.340.33
Inge mag het zeggen. "Doen
jullie die slipjes maar eens
heel vlug uit!!" Dan zijn 2

knullen net zo naakt als zij.
50 et p/m

06-320.340.36
Judy's wensdroom komt uit.
Vastgebonden op de bank,
wil ze dat die 2 mannen hun
gang gaan bij haar. (Grieks)

50 et p/m

06-320.340.41
De man laat een stevige
blonde knul nablijven om

aan de ringen nog eens de
spreidstand te doen. Homo.

50 et p/m
06-320.340.45

Mooie vrouwen zijn op zoek
*Sexkontakten*
06-320.321.44- 50 et p/m
Het is nieuwvoor Jenny. Ze

wist het niet van zichzelf.
Maar na de sherry wordt het

lesbisch met Thea, en
hoe..? (50 cpm)

06-320.330.19
Wim betrapt de vrouw die

heel ondeugend alleen
bezig is. Om hem te laten

zwijgen laat ze hem
meedoen

06-320.340.01 (50 cpm)
De super

contactenbox
De eerlijkste, eenvoudigste

en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt

dan is er de beste. De
Heetste Box van NL. 06-
-320.328.29 (50 et.p/m)

Het leven begint bij 40. ook
het sexleven. Op de 40plus
box fijn en ongedwongen

met leeftijdgenoten (50 cpm)
06-320.327.28
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

generatiebox
06-320.326.27 (50 cpm)

Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen

De Pornobox onbeschaamd
maar wel eerlijk 50 et p/m

06-320.320.51
Hoorspel

Met de vrouw van zijn vriend
Massagesalon. Line op de
slavenmarkt. 2 meisjes in

nylons knielen...
06-320.326.90 (50 et.p/m)

Homo-Life
Na het trimmen geven 2

lenige mannen elkaar een
weldadige massage tot ze

allebei....
06-320.326.91 - 50 et p/m

Trio-Sexbox
Voor vrouw vrouw man of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m

Frank en Ine uit Etten-Leur
voor Lifesex

Ine aarzelt een beetje maar
als het slipje op de grond

valt... 06-320.321.32-50 et
Vlug die caravan in. Linda
viert haar verjaardag met 2
stevige polderjongens na

het blote zonnebad.
06-320.326.71 - 50 et p/m

"Lelijke gluurder".
Tini grijpt de man. "Kom jij

maar es binnen!"
Dan MOET hij haar goed

bekijken.
06-320.326.93 ■ 50 et p/m

Lekkere trek?
Anja helpt 06-320.326.56

Cl, Pb 96014 Adam, 50 cpm

Het heetste gratis live sex-
gesprek - 50 et p/m.

06-320.330.78
Foto's

Op het zwartspiegelende
buro komt haar body sexy
uit. " Nu voorover". Lifesex

met de man! 06-320.326.7J
(50 cpm)

Emma's sportmassage
begint serieus, maar als d«

man haar soepele dijspierer
kneedt gaan de

deur op slot
06-320.326.70 (50 cpm)

De Triobox
Nee superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op dit nr.
06-320.327.37 50 et. p/m
Diane op de zonnebank.

Haar mooie blote lijf geniet
Plots zijn er 2 mannen die
meegenieten

06-320.329.24 ( 50 Ct.p/m.)

Hoorspel
Helen op het sexkasteel.

Foto's, chantage Lolita aan
het wandrek. In harem

v00r... Grieks!!
06-320.329.25 (50 et.p/m)
Koordslipje verplicht. De
vrouw controleert Alide

streng voordat ze op hoge
hakjes naar de man mag.

50 et p/m

06-320.323.85
Nee zeg, doe normaal! Niei

doen! Een blondje met 2
knullen alleen. Ze verzet
zich woedend totdat ze..
06-320.321.30

(50 et.p/m)
Op de Bisexbox vinden

eerlijke mensen elkaar die
weten dat er meer te koop
is dan mannetje-vrouwtje.

50 et. p/m

06-320.328.38
Rosie-relatielijn

Voor modern sexcontact op
06-320.324.50 (50 et.p/m)

hoorje wensen van paren er
dames. In Rosie dcc. Zie j«

hun "naakffoto's
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgiebox

nieuwe dingen uit om 't noc
heter met elkaar te doen,"

alles op 06-320.324.40. De
sexbox daar draaien

mannetjes en vrouwtjes nie
om de pot diezeggen hoe

ze het willen doen op
06-320.322.22 (50 Ct.p/m)

Wip-inbox
heet zo omdat er heel wat

ge., wordt op 06-320.324.6(
Leuk toch? Trouwens de
Lijfsexbox daar durven ze

ook en jijmag best meedoer
op 06-320.324.90 (50 cpm;
Video. Yvon wil die naakt-
scène wel doen. Maar ook
als ze merkt dat het Grieks
moet met 2 mannen...??

50 et p/m

06-320.323.86

,<^*lj!s^*,S*ïl» 'n opdracht van zakenrelatie

I 0&W DRINGENDE I■ F^ *\ SPOEDVERKOOP I
van een zeer grote en schitterende partij origineel en 1 e
keus handgeknoopte

I PERZISCHE EN I
■ OOSTERSE TAPIJTEN I

Oorspronglanden: Nepal, Iran, India, Pakistan en China,

bestaande uit vloerkleden tot max. 4.00 x 3.00 mtr., hal- en
salonmaten alsmede tafelkleden (bijv. Bochara vanaf
’165,-)

Verder een groot aantal origineel

MAROKKAANSE BERBERS
al vanaf ’ 89- per m2, moderne Durry.berbers met
moderne en klassieke patronen. Deze onderhandse
verkoop met deskundige informatie en betrouwbare
voorlichting door B & S Perzen zal rechtstreeks aan
particulieren worden verkocht (geen handelaren).
De aanwezige collectie is direct afkomstig uit havendepots
uit Rotterdam, door douane geverifieerd en
onvoorwaardelijk vrijgegeven voor verkoopbestemming
(alle prijzen zijn vrij van invoerrechten en mcl. 8.T.W.)

De verkoop vindt plaats op
donderdag 13 december van 11.00 tot 21.00 uur
in Postilion Terwinselen
Schaesbergerstraat 94-96 te Kerkrade-Terwinselen

Alles wordt geleverd onder volledige garantie en voorzien
van echtheidscertificaat. Taxateur aanwezig. Mogelijkheid
tot vrijblijvend passen thuis, ruime inruilmogelijkheden van
uw oude tapijt, betaling in termijnen mogelijk. Ook voor
vakkundige reparatie en restauratie van uw oude tapijten.

Ons magazijn is tijdens de koopavonden 17 t/m 21
december geopend voor particuliere verkoop van 10.00 tot
21.00 uur.
Tevens zondag 23 december van 12.00 tot 17.00 uur.

I B& S PERZEN |
Im-export groot- en kleinhandel-commissionairs

Magazijn: Willem Vliegenstraat 90 te Maastricht (wijk 14)
Tel. 043-250764 b.g.g. 043-646211

167420

Meer dan 100 hete meisjes
zoeken sexcontact 50 et p/m

06-320.326.66
De man ontslaat alle vrou-
wen. In elk kamertje za! er
vanaf nu een leuke knul op

hem wachten (Homo)

' 50 et p/m
" 06-320.340.11
3 Haar man denkt dat ze op

wintersport is, maar thuis bij
een knul geniet Conny

2 weken
onuitputtelijk

- 06-320.330.17 (50 cpm)

Om de weg te wijzen stapt
Ireen bij een heer in de
wagen. Avontuur in zijn

bungalow. Je bent mooi in
dat slipje (50 cpm). 06-320.329.22

Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 cpm)

Om haar lening af te lossen
zal Loes 'n keer naar de

man toe gaan, die haar als
absolute heer opwacht....

SM 50 et p/m

06-320.326.92
Bij de man van het escort-

buro moet Alex bij de sollici-
tatie eerst uitgebreid door de
* keuring

homo
06-320.321.33 (50 cpm)

Verward ziet Ellen hoe deze
vrouw een naakte vrouw be-
straft, maar als ze zelf dit lot
ondergaat... Jaaa 50 et p/m

06-320.330.52

Kontakten/Klubs

Club Merci
Rosi en haar meisjes wensen jullieprettige feestdagen!

Tevens meisjes gevraagd. Rijksweg zuid 241 Geleen. Tel.
1 04490-45814 v.a. 7 dcc. nieuw tel.nr. 046-745814

Maastricht privé
Ongedwongen relaxen, met een keuze uit div. meisjes,

geen verplichtingen bij kennis maken.
Jodenstraat 2 Maastricht. Tel. 043-254183

Door 1 of 2 meisjes totale
Ontspanningsmassage

045-353489/351555

Oh, denneboom, wat is uw takje wonderschoon.
Privé-huis Brigitte

met haar vriendinnen 045-232069. (Tev. meisjes gevr.)

Huize Mergelland, Dr. Poelsplein 33, Simpelveld. Tel. 045-445120. Open van
11.00 tot 24.00 uur. Met spoed nog enkele leuke meisjes

gevraagd. "045-326191
Escortservice. All-in.

Buro Venus
Voor al uw privé-adressen

Tel. 043-257229.

Supergirls
va. 13 u. bij Madame Butter-
fly Hommert 24 Vaesrade.

’ 50,- All in
Nu ook Yolanda.

1 Tel. 045-423608
Buro Geleen

Bern. discrete privé adr.
046-748768, inschr. gevr.

Nieuwe meisjes bij:

Privé
Yvonne

sexy meisjes in zeer pikante
lingerie, Ma.-Za. 11-24 uur.
Zo. 15-24 u. Kapelweg 4
Kerkrade 045-425100.- Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685

Mensen met speciale wen-
sen, S.M. zoals het hoort

Perfection
van 14-20 uur. Hommert 24,

Vaesrade. 04492-1934.

Buro Yvonne
weer nieuwe adressen
Sittard, 046-523203.

Peggy Privé
ma-vr 11.00-22.30 uur

Tel. 046-374393.

Privé
Volslanke vrouw.

Met Chantal 23 jr. (slank).
Salja is in 045-254598.

SM-ruimte
te huur, meester en slavin
voor al uw wensen, aanw.

Tel. 040-524161.
Van maand, t/m dond.

Brigit privé
Uiterst discr. 046-748140.

Videoclub
Heerlen, film v.a. ’ 20,-.

045-718067, meisje aanw.
Flinke assistente gevraagd.

De erotische massage van
Véronique

blijft uniek. 045-228481.

Privé Escort
Maikel, John, v. dames,
volg, afspr. 045-231025.

St. Tropez Bar
Putstr. 40, Sittard. "Net iets
anders." ledere dan geop.

21-05 uur.

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13. led.

dag geopend van 20.00-
-04.00 uur. 045-416143.
Nieuw Escort-service.

Club Denise
ontvangt u in een aangef
me sfeer, er zijn meerde1\

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 181
3 uur. Tel. 045-413887,

Gezellige
dames

charmant, discreet bezof
ken u thuis of in hotel
045-311895^

Escort
All night service van 22.0

06.00 uur. 045-462257^
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

ZEG EREENS WATVAN l
Alcohol en verkeer dat kun je nietmaken. tl
Dat vindt bijna iedereen.Toch zijn er nog van >(die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenof ze met eenslokop gaan rijden.
Enwiedurft er iets vante zeggen? t(
Niemand toch... daar bemoeije jetochniet k
mee. Maardoordat soortautomobilisten
wordener weljaarlijks bijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wataan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want j.
ALCOHOL ENVERKEER DATKUN JENIETMAKEN

(ljL\\\M^AwmmmwAV///fV MJISfly 'vfc'l'g VerkeerNederland
v \i nJAWAWATAW/// u
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f— .* PhIÜPS kleurentelevisie \\WLfAT\W*£%4l#Tk*1 AV» !%■■ IvS^I Met 55 cm/90°, donker ge- Hf■%■ H4fll 111 fc II sSsr%V l/T\ tmte, 'FSQ' Hißn-beeldbuis. It#l 3| lltlUtf 9 111 ?,n->&mLm^ 40 Voorkeurzenders. Voor j*»V» ««rmmHM^w %* mmm
if'Bij,: 999, Dom van denBergh

i3^^"^^^^)
*^ SflËH^^S/ Philips midi compact dlsc ■

V*3^ S^ IjlU"1" 1 3-bands graphic equalizer, dubbel3 v-v PP^^l Philipsjompjrtdisc/radio- cassettedeck, platenspeler en Philips 'bitstfeam' compact
teletekst Ammm^M*m\W^LW/ ]__*A rPforder A28102 afzonderlijke CD-speier. inklusief disc-speler CD 615

■■CAmv.>K f"""1^' —■ "'** luidsprekerboxen M4*4% TTTT m n ?P~S>i BJ Programmeerbare CD-speler. 2-Cijfe- (2-weg systeem) 7QQ 1-Bit bitstream konversie. Program- j

5 I \Jm ngLED display. Radio met FM-stereo, f771 meren van max-20 nummers-UltBe' ..
mjtjïïT . - f, MWmWvÊ* 9 \fWÉ LG en MG. 2x 8 W piekvermogen. breid FTD-display. Digitaal gestuurde (

\\_JM *m im^ Vier luidsprekers 3 Bands graphic PhillDS romoart disc synchronisatie mogeli|k voor perteW ,
mmmÊÊmammummumr \WoA**^ equalizer. Dynamic bass boost. I^.^SS!L ?■«?«■■ *~..~A opnamen op Philips cassettedeck tt Philips kleurentelevisie Cassettedeck. Ingebouwde mikro- auipreverse lanaem souna- met CD Record Sync. Random play ,

2ÏGR 2550/108 Philips VHS-C HO-camcprder foon .Net en m Mém machine AZ 8394 (JA |
m»u Tn ccn.uD k u «KR 6843/20 batterijvoeding. AAll_ AM/FM-stereo radiorecorder met FM, Drievoudige HAII;Metsscm/90°FSQH,Bribeeld- VKK ft«4j/^U tt^ff LG, MG en KG, 3-bands graphic Zbeksnelheid.%y^*f*¥**'[

- bua On screen display 60 Voorkeur- Kleurencamera met 1/2" CCD-
„h,«.„«.h-. equalizer, 2xB W en autoreverse IT<Xzenders. Versterker met 4 W opneemelement, auromatische StereP-radlPreCOrder mogelijkheid. CD-speler met Wskt muziekvermogen. Met teletekst, scherpstelhng, witbalans en dia- AW 7502/00Mprogrammeerbaar geheugen tot max.Si"" 4000 [ragma. Met motorzoom met tegen- Radlo met FM-stereo, LG en MG. 20 nummers en - - jjH ■■ M9)hedtmnp n^rJ'll6l^ 1!'0 2x4Wen 1 x 8 W p,ek v,a 5 lu,d introscan. Vier ftAQ* H M UJ«bediening ümmmW*wm IQO.OOO lux. High speed shutter en sprekers. 3-Bands graphic equalizer lu,dsprekers_ Ut^ï ~ -? Ook in w,t leverbaar. retakemogelijkheid. Inklusief net- Dynamic bass boost via aparte ver- rii!4Ülüü ■■■■■■bhm+mmwm-** ,

>- Meerprijs 100. voeding/akkulader, akku, schouder- s,yerker en ,uldspreker Ee^ cassette IhIIH WW*
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Zeep proeven
£heo van Mulbregt is zeepoloog.

weet zoveel van de geschie-
denis van de zeep. Gedurende 36
kar heeft hij aan de Achterhaven
Sewerkt, waarvan 15 jaar als be-
drijfsleider van de zeepziederij.
'■We waren waren vroeger net

grote familie. Alle werkne-mers woonden in de omgeving.
j*ls de fabrieksfluit van Kortman
j* Schulte 's morgens om acht
Joot, zag je iedereen naar buiten
*omen. Ze woonden zo dichtbij,
"at ze dan nog op tijd binnen wa-
ter, "
»We hadden vreselijk veel men-
ten in dienst. Alles gebeurde in
?'e tijd immers met de hand. Debartonnen potten en deksels
berden gesneden en met paraffi-ne lekdicht gemaakt. Anders zou
'e groene zeep er zo weer uitstro-men. De meisjes zetten de potjes
j^der vulmachine, lieten dievol-
°Pen en deden er daarna de dek-
tels op."

J-e lf proefde hij aan de zeep om
te zien of er 'vrije loog' in zat.
ï^at prikkelt aan je tong, dus op
!tet moment datje dat voelt, weet
! e dathet goed zit. Je bleef bij de

totdat hij goed was, en lette
ccleel goed op dat de tent niet

"yerkookte," vervolgt hij vol
zijn verhaal. Bij zijn voor-ganger is het een keer grandioos

Misgegaan. Achttien ton zeep
?°okte over en dreef als een gro-

schuimende massa de trap af.
weken daarna gleden deJansen uit in de fabriek. Acht-

ten duizendkilo zeep, er was bij-
?* geen schoonmaken aan. Ho-moos.
poperheid
l.? grootste verandering noemde
''J devorming van Akzo in 1969,
J'SarinKortman & Schulte werdogenomen. „Van een klein per-
J°°nlijk bedrijf naar zon groot

geheel. De direc-
*ür is maar één keertje op be-
i'tek gekomen en verder zag je
.6rn nooit," zegt Van Mulbregt.

|,' van Sara Lee (die in 1987 deePproduktie overnam) is zelfs
ie'ernaal niemand komen kij-
j.el. Het is toen allemaal zo af-
'andelijk geworden."

t
e stijds gebruikte menige huis-

i?üw de groene zeep. Ze droeg
V J aan het overbekende beeld
(p de Hollandse properheid.
'°onkamers, keukens, deuren

' trappenhuizen zijn tientallenjrenlang schoongeschrobd tot-
L l ze blonken. Zelfs de borden,
,Dels, vorken en messen werden

blinkend dankzij de groene

y *ssen met zachte zeep was in
b°egere jaren een heel ritueel.
j êt begon met alles een dag van
lso!ioren m e week zetten met
[ in een daarvoor bestemde
L uten waskuip. Nadat alles was

met de houten
klr>ger, werden grote klodders
K^nte zeep op de was gesmeerd.
|j 5kuip werd volgegoten met(j^t water en het wasgoed werd
j^erkt met een speciale stam-r- Met een harde borstel werd
ijj. *as verder schoon geboend,
~gespoeld en weer door der<nger gehaald.

Waspoeclers
a^een net huishoudelijke

\\\^ Was gebaat bij de zeep; ook
Oh kregen er een lik van
iwnun benen en werden afge-
iOr°bd als ze na het spelen vies
Jin 's kwamen. Want, zo staat erilij^n advertentie uit vroegere
ilL..er,: „En... zachte zeep desin-
j "-lt>ert!"
*v ging heel goed met de ver-

koop: had de zeep in de jaren
dertig nog een marktaandeel van
'slechts' acht percent, na de
Tweede Wereldoorlog steeg dit
naar twintig. Als het aan Theo
van Mulbregt ligt, gebruiken we
nu nog allemaal zachte zeep: „De
huisvrouwen zijn tegenwoordig
uit op gemak, ze zijn een beetje
lui geworden, zou je kunnen zeg-
gen. Ze willen dezeep in een em-
mer doen, de was erin en klaar is
Kees! Die ouderwetse zeep moet
je echter eerst goed oplossen
door haar los te kloppen en dat
kost tijd. Daar hebben ze geen
zin meer in."
Theo bijna lyrisch over zijn zeep:
„Weetje wat nog het ergste is, de
zeep die ik maak, dat is een 40%-
-zeep (veertig procent vet). Tegen-
woordig maken ze 20%-zeep en
die is nog duurder dan die zeep
van mij ook. Wat je met die was-
poeders gebruikt is allemaal rot-
zooi. ledereen zou eigenlijk nog
met mijn zeep moeten werken.
Ik garandeer de mensen dat die
beter 'wast' dan al die andere
wasmiddelen, maar de wasma-
chinesvan nu zijn daar niet tegen
bestand. De zeep zou de machine
aan alle kanten uitschuimen."

Zeep-rampen
Als voorbeeld van de door Van
Mulbregt met superlatieven om-
schreven eigenschappen van zijn
zeep, noemt hij het witte tafella-
ken waar zijn vrouw de vlekken
niet meer uitkreeg. Hij nam het
mee naar de fabriek en gooide
wat groene zeep in de aanwezige
langzaamwasser. „Het kwam er
weer brandschoon uit," roept hij
na al die jaren nog trots.
Zijn oude vertrouwde werkplek,
de zeepziederij, heeft nog steeds
een warme plek in zijn hart. Hij
sleept de belangstellenden er
maar al te graag heen. Bij iedere
ketel en iedere buis volgt een uit-
gebreide uitleg. „Het eerste dat
ik mijn assistenten leerde, was
'kijken en erbij blijven. Al komt
de directeur binnen, je gaat niet
weg bij die ketels voordat de
zeep goed is." Zo is het hem
nooit overkomen dat er zeep-
rampen gebeurden.
De zachte zeep blijft nog wel in
de verkoop, maar wordt niet
meer in Rotterdam gemaakt.
Waar dan wel, daar doet Van
Mulbregt geheimzinnig over.
„Als jeeen beetje research doet,
kom je daar vanzelf wel achter.
Zoveel zeepfabrieken zijn er ten-
slotte niet in Nederland! Maar
het blijft Driehoek."

Knuppel

KEMAEUR

Het wordt hoog tijd meer helder-
heid naar de consument toe te
verschaffen omtrent het be-
trouwbaarheidsgehalte van dat
soort certificaten en keurmer-
ken, die moeten gelden als de
vlag die de lading dekt. Want elk
keurmerk staat ofvalt met de be-
trouwbaarheid daarvan.

Keurmerken moeten zuiver zijn.
Dat betoogde deze week G. Nie-
lander namens de gezamenlijke
consumentenorganisaties. Tij-
dens een door minister dr J.E.
Andriessen van economische za-
ken bezochte bijeenkomst van

de Raad voor de Certificatie
gooide hij daarmee met een fer-
me zwaai de knuppel in het
hoenderhok. Hij sprak als het
ware in het hol van de leeuw,
want die bijeenkomst was be-
legd bij de Kema en een derde
van de activiteiten van het Arn-
hemse instituut bestaat uit het
doen van keuringen en certifice-
ringen, beter bekend als 'Kema-
keur'. De Kema is het oudste
keuringsinstituut in ons land en
geniet een wereldwijde faam.

De bewindsman kon een behoor-
lijk eind mee gaan in de milde
aanklacht van de consumenten-
organisaties in derichting van de
Raad voor de Certificatie. Inha-
kend op het aspect van zelf-certi-
ficatie gaf hij toe, dat iedereen
zichzelf bij tijd en wijle het predi-
kaat van 'kwaliteit' toedicht.
Elke bananenverkoper spreekt
bij het aanprijzen van zijn waar
over kwaliteit. ledere politieke
partij doet dat zelfde in haar ver-
kiezingsprogramma en alle 150
kamerleden vinden zichzelf een
gecertificeerd politicus.

„Maar juist daarom is de Raad
van de Certificatie in het leven
geroepen. Om toe te zien op de
certificatie-instellingen," aldus
Andriessen. Hij was van oordeel,
dat de raad op zich goed bezig is,
hoewel allelei groen- en witmer-
ken over de nog jonge instelling
heen buitelen. Maar aan de ande-
re kant vond de minister, dat de
raad zijn boodschap wat meer
aan de buitenwereld duidelijk
moet maken.

" Een bekend en een onbe-
kend keurmerk. Toch is on-
bekende in het leven geroe-
pen door een groot aantal
gerenommeerde organisa-
ties.

Consument alleen met duidelijkheid gediend

Chaos in keurmerkenland
Nederland is een lappendeken
op het gebied van keurmerken.
Er komen steeds meer van die la-
bels aan produkten te hangen.
Van milieukeurmerken, leveran-
ciersverklaringen tot aan certifi-
caten toe, uitgebracht door fabri-
kanten zelf. Dat leidt tot ernstige
informatievervuiling. Aan die
wildgroei en warboel heeft de
consument totaal geen bood-
schap.

Een typisch voorbeeld van zelf-
certificatie is aan te treffen in de
Ster-reclamespot, waarin een
neuroot van een Duyvis-werkne-
mer op elke pinda het stempel
met daarop de aanduiding 'Okay'
zet. Dat suggereert een heleboel,
maar zegt helemaal niets. Want
er zal geen firma zijn die een
boekhouder in dienst neemt, die
zichzelf het certificaat 'boekhou-
der' heeft verschaft. Tenzij dat
bedrijf erop uit is zichzelf in de
kortste tijd de das om te doen.

Ook het uitdelen van Michelin-
sterren zegt in feite nauwelijks
iets. Restaurateurs weten niet
waarom zij hun ster kwijt raken
dan wel krijgen en ze zijn ook
niet op de hoogte van de daarbij
gehanteerde criteria. Toch doen
ze stuk voor stuk hun uiterste
best zon ster te bemachtigen.

Dubieus
Spreekbuis Nielander namens

de Nederlandse consument
vreesde met grote stelligheid, dat
de chaos in keurmerkenland met
de openstelling van de EG-bin-
nengrenzen alleen nog maar gro-
ter zal worden. „Met als gevolg,
dat deconsument helemaal geen
wijs meer wordt uit allerhande al
dan niet dubieuze labels," aldus
zijn onheilsboodschap.

Overigens is begin deze maand
binnen de Europese Gemeen-
schap een wederzijdse erken-
ning van certificatie-systemen
afgesproken. Doel daarvan is om
kwaliteitsnormen van produk-
ten zichtbaar te maken voor zo-
wel consument als producent.
Voorlopig wordt hier twee jaar
mee geëxperimenteerd.

Opgemerkt moet trouwens wor-
den, dat de Raad voor de Certifi-
catie binnen de EG een soort
voortrekkersrol vervult en dat
voor het functioneren ervan ook
grote belangstelling bestaat uit
de Verenigde Staten en Japan.

Ondanks dat internationale op-
stekertje kreeg de raad nog een
teleurstelling op termijn te incas-
seren. Want minister Andriessen
waarschuwde de raad ervoor niet
tot in lengte vanjaren subsidie te
blijven verlenen. „Economische
zaken heeft er een hekel aan iets
te subsidiëren, dat in eerste in-
stantie louter het eigenbelang
van de producent dient. Per slot
van rekening is kwaliteit een be-
langrijke concurrentiefactor. Om
ook internationaal mee te tellen,
moet nu eenmaal kwaliteit wor-
den geleverd en de Raad voor de
Certificatie maakt samen met de
erkende instellingen de kwaliteit
van de BV Nederland zichtbaar."

consument

Alweer een afscheid: het
laatste potje groene zeep

2e dateren uit de tijd dat huisvrouwen en gedienstigennog
schoonmaakten met zand, zeep en soda. En ze worden nu
log gebruikt. Wie kent ze niet, de potjes ouderwetse zachte
teep, in de volksmond groene zeep genoemd? Deze zeep

al sinds eind vorige eeuw in een fabriek aan de Ach-
terhaven in Delfshaven geproduceerd. Afgelopen. Aan de
Produktie in Rotterdam is nu een einde gekomen. Het lSat-
ste potje zachte zeep is van deband gerold.

öe zachte zeep heeft een rijkehistorie achter zich. In 1898 be-
lton de Rotterdamse firma Kort-
man & Schulte met het maken
j-rvan, die de naam Zilverzeep
weeg. In de eigen kuiperij maak-
te zij houten vaatjes voor de ver-
pakking. De kruidenier schepte

met een grote houten lepel de
'teep uit en deed dat op een vel
[Srauw papier. Zo kregen de klan-ten in die tijd hun pondje zeep
ftiee.

'aak kochten ze het bij de water-
stoker, tegelijk met een emmerheet water. De arme mensen
bochten daar één keer in de
J'eek betalen, als het weekloon
Wnnen was. In 1928 werd de
*achte huishoudzeep voor het
ferst in kartonnen potjes gedaan
*1 onder de naam Driehoekzeep
J'erkocht. Een merk dat heden
iten dage nog bekend is.

" Zeepoloog Theo van Mulbregt: zeep proeven om te weten ofer 'vrije loog' in zat.

Nederlander eet steeds meer soorten

Kaastraditie verandert
Langzaam maar zeker begint de
Nederlander te variëren in het
gebruik van kaas. Zeker, Goudse
kaas is nog steeds favoriet; en de
kaasaankopen blijven in negen
van de tien huishoudens de taak
van devrouwelijke partner. Maar
de afgelopen jaren is het aantal
soorten dat zij koopt veel groter
geworden.

Dit veelal goudgele zuivelpro-
dukt wordt niet alleen meer op
de boterham gelegd of uit het
vuistje (al dan niet aan een prik-
kertje geregen) verorberd. Te-
genwoordig gebruiken we regel-
matig de kaas in geraspte vorm
over macaroni en spaghetti en
pizza, snijden we blokjes in sala-
des, maken we een kaassaus bij

groenten of eten we kaasfondue.
Bij Het Nederlands Zuivelbu-
reau weten ze precies waar de
consument de kaas koopt, wan-
neer en hoeveel en wat er met dit
voedings- en genotmiddel ge-
beurt op tafel en in de keuken.

Onlangs werden wat cijfers prijs-
gegeven in de Kaasbalans 1990.
Met dit document in de hand
kunnen we nagaan hoe een ge-
middeld gezin met kaas omgaat.

Deze familie 'Kaasjager', met va-
der, moeder en twee kinderen
koopt twee derde van de kaas in
de supermarkt; af en toe ook een
pondje op de markt. In de spe-
ciaalzaak soms een stukje bui-
tenlandse. Voor de Nederlandse
soorten betalen ze gemiddeld

ruim 12 gulden per kilo, voor de
buitenlandse ruim 19 gulden.
De Kaasjagers nemen meestal
Goudse. Van iedere kilo die ze
kopen bestaat 800 gram uit deze
soort. Maar mevrouw Kaasjager
wisselt wel af: naast jonge en
jong-belegen(voor de kinderen),
belegen en oude Goudse. Of ze
kiest voor een merk met minder
zout. En boeren-Goudse voor bij
de borrel in het weekend. Bij
haar familie in Friesland nemen
ze vaak Edammer in plaats van
Goudse (en ook wel Friese nagel-
kaas). Als zij iets anders willen,
kopen ze de gatenkaas (Maas-
dammer) of kazen met kruiden.

En als er tegen de vakantietijd
gelijnd wordt dan kiest mevrouw
een portie light-kaas. Voor de

kinderen wil ze nog wel eens een
pakje smeerkaas aanschaffen.
De Kaasjagers vormen zon gezin
dat niet altijd samen aan tafel zit
voor de maaltijden, 's Ochtends
vliegt er nog wel eens iemand
weg met niets of alleen een stuk-
je fruit tussen de kiezen. Me-
vrouw werkt tegenwoordig weer
halve dagen, zodat er 's middags
meestal niemand thuis luncht.
De kinderen komen op onregel-
matige tijdstippen uit school.
Daarom eet het gezin vaker tus-
sendoortjes of een eenvoudige
schotel, al dan niet in de (magne-
tron)oven verwarmd.

Toen mevrouw Kaasjager een
klein kind was werd er bij haar
thuis nauwelijks kaas buiten de
broodmaaltijden om gegeten.
Ruim dertig jaar later gaat bij de
Kaasjagers nog maar iets meer
dan de helft van alle kaas op
brood. Vijftien procent eten ze
uit het vuistje. En de rest, bijna
een derde van het totaal? Die
gaat nu in warme en koude hap-
jes, schotels en gerechten.
De macaroni en spaghetti staat
daarvoor nummer een. Dan vol-
gen de ovengerechten, op de
voet gevolgd door de pizza en de
kaassaus over groenten. Minder
vaak verschijnt een kaasomelet
op tafel. Heel af en toe een
schnitzel of een hartige taart met
kaas. Zo breken de Kaasjagers
met oude tradities en worden ze
steeds avontuurlijker in hun
kaasgebruik.

Wat te doen
bij naalduitval
Naalduitval is een jaarlijks pro-
bleem dat iedereen kent die een
'echte kerstboom' in huis wil
hebben. Op een betegelde vloer
is dat niet zo erg; maar op vloer-
bedekkingbetekent deze 'groene
sneeuw' een ramp. Daarom hier-
onder enkele bruikbare tips van
een kweker:
Koop een kerstboom met een be-
hoorlijke kluit, compleet met
wortels.en al. Let vooral op een
vaste, harde kluit met voldoende
fijne wortelgroei. Plaats de boom
in een ruime pot met aarde. Re-
serveer een warm plekje, echter
liefst niet direct bij de centrale
verwarming. Heeft u vloerbe-
dekking, dan is het raadzaam om
eerst öf een grote mat öf een stuk
plastic neer te leggen. In verband
met te snelle uitdroging is het
aan te bevelen de kerstboom veel
water te geven. Vergeet daarbij
niet een paar keer per dag met de
bloemenspuit de naalden te
sproeien, ook deze drogen uit.
Wilt u de boom na de feestdagen
een plaatsje in de tuin geven,
zorg dan voor een geleidelijke
overgang van binnen naar bui-
ten. Als het vriest overleeft zelfs
de gezondste kerstboom dit tem-
peratuurverschil niet. Het is ove-
rigens de vraag of u de spade dan
in de grond kunt steken.

Korting
Dezer dagen een kuip Becel
Light Margarine openge-
maakt. Geen al te groot nieuws
natuurlijk, ook al omdat we de
laatste jaren het gebruik van
boter en margarine drastisch
verminderd hebben met het
oog op de gezondheidstoe-
stand. (lemand zou eens een
smaakloos en vetloos en calo-
rievrij plakmiddel moeten uit-
vinden waarmee hagelslag,
chocoladevlokken en plakken
kaas op brood kunnen worden
bevestigd).

Maar op het tweede deksel van
de kuip (ook al zon flauwekul)
stond een interessante mede-
deling, geschikt om de heb-
zucht van de consument aan te
wakkeren: je kon, wanneer je
kennis wilde maken met een
nieuw bak & braadprodukt
van Becel, drie hele harde Ne-
derlandse guldens verdienen!
En wel als volgt: haal van zes
pakken bak & braad van Becel
de streepjescodes af en stuur
die op, onder vermelding van
bank- cq gironummer, en ziet,
reeds na enkele weken ge-
schiedt het wonder, de drie
guldens komen binnen, gratis
en voor niets en zonder dat
daar een tegenprestatie tegen-
over staat.

Want het bak & braadprodukt
waarmee jezo moet kennis
maken (wat heet kennis ma-
ken - met zes pakken lijkt het
meer op een langdurige verke-
ring) hoefje natuurlijk niet per
se te gebruiken. Tegen de tijd
dat de drie guldens als bij to-
verslag je eigendom worden
ben je al lang vergeten datje er
een veelvoud van moet heb-
ben uitgegeven om ze in bezit
te krijgen.

Becel is niet de eerste die deze
truc uithaalt. Natuurlijk zou
een leuke rechtstreekse kor-
ting op het produkt zelf veel
efficiënter zijn. Maar de men-
sen mogen graag in wonderen
geloven en is bovendien gek
op spelletjes en op gokken.
Aan al die behoeften wordt
langs deze weg in één klap vol-
daan.

Hetzelfde verschijnsel doet
zich voor bij de 'waardepun-
ten' van firma's als Douwe Eg-
berts. Die hebben er zelfs hele
winkels voor opgezet waar de
enige geldige valuta gevormd
wordt door de waardepunten
van DE. Ze vertegenwoordi-
gen een korting van ongeveer
één procent op koffie en thee,
maar het levert een spel op
waar mensen zich sinds jaaren
dag voor honderd procent mee
vermaken.

En, uiteraard ook niet onaar-
dig voor de producent: lang
niet iedereen verzilvert de aan-
bieding ook. Menigeen denkt:
leuk, doe ik aan mee, maar
komt er in de dagelijkse druk-
te helaas niet aan toe. Dus de
uiteindelijk gegeven korting is
nog aanzienlijk minder.

Ik heb er dus niet aan meege-
daan, in het hier aangehaalde
geval. Waarom niet? Uiteraard
omdat ik bak met olijfolie. Niet
omdat ik geen tijd had, of om-
dat ik boven die flauwekul sta
op zo. Nee, de keus was me al
uit handen genomen. Zoals ik
zei gebruiken we weinig van
dat spul, en de kuip stond dus
al maanden in de koelkast, met
onder het deksel het verlok-
kende aanbod.

En dat aanbod gold maar tot 31
oktober.

santé brun
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Ossehaas 079811 Kalfsbil a^9B Kophaas jA9B Soepkip 1200 gr. «93
DIEPVRIES kj|o AU» ki|o __4. ki|o 14. kilo O-
Runder- __ Kalfs- __ Ham- Kalkoen-
lappen kjlo 14?8 schouder kjlo 18?8 lappen kj|o 12?8 Tournedo 4st 588
Rosbief _-Qo Kalfsribstuk ._QA Varkens- . a qR Gezouten _

Qfl
kilo 15?81 kiio 17rB[[ schnitzels kiio 14?811 Hampunt kn. 13?8

KÉ_PÉ( nTI B_PHM f^iipl
■H Kn pH RHj _IJÏ

Kalkoen- Runder Konijne- Kipfilet«,ta_l_». 12?»
max. 3 kg. p. klant van de hoognb kilo max. 3 kg. p. klant J | kilo |

j___^S-r _,_, a. __^t^iLry > J®. * i?9r-
" SITTARD (Sanderbout), J IwCJU.. "".__ " MAASTRICHT (Amby),

Veestraat 42 jf^ TpfiT f~— I p—\ \ Lindeplein 1

" HEERLEN, ’ ________] |__J L-J L__J_ \
Heerlerbaan 108 _—<—r

" brunssum, M~ THd-lEld ' I =f\ M J T*m *w~^_ Julianastraat 11 **"* ~_\" "1 M ~J.T7>.lßl<J.i~^y*~—■ ■ »~ *J 7

~^ BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.

~^^ Donderdag koopavond. (Sittard géén koopavond). _^r
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Limßurgs Dagblad
| Dagtocht i.s.m. Schmitz-Reizen j

Susteren naar de
TENTOONSTELLING

*

J§| INCA - PERU
/T^f^yr? 3000 jaar geschiedenis
/jjröjjf te Brussel

*AmVJ' zondag 23/12, 30/12

INCA - PERU Vriendenprijs: ’ 34 -
Om ± 10.4Suur arriveert u bij de Koninklijke Musea in Brussel om deze
unieke tentoonstelling te bezoeken. Aan de hand van 450
precolumbiaanse objecten, bijeengebracht uit 40 Peruaanse,
Noordamerikaanse en Europese musea wil de tentoonstelling de
beschaving van de Inca's tonen. Het geheel beslaat meer dan 3000 jaar
Peruaanse geschiedenis: van het ontstaan van de eerste grote beschaving,
Chavin (1500-400 v. Chr.), tot de val van het Incarijk 1533 n. Chr.

Tijdens de tentoonstelling kunt u een grote variëteit van kunstuitingen
bezichtigen waaronder: gouden meesterwerken, keramiek, hout- en
steensculpturen, vedertooien en weefkunst.
In de namiddag kunt u de stad bezichtigen. Om uiterlijk 17.00uur vertrekt
de touringcar richting Limburg. U bent om ± 19.00uur thuis.

U kunt de dagtocht (op vertoon van de vriendenpas) bespreken bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VW-Vaals. De vertrektijden en

U opstapplaatsen verneemt u ook bij de kantoren. j j

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

-0*

Bij Moonen is ook dan 1
GELD LENEN I

GEEN PROBLEEM
Ooi* 65- tot 72-jarigen kunnen nu een gunstifll

lening sluiten van 5.000,- tot 25.000,-;
looptijd tot 36 maanden,

netto in aflossing in maanden
handen 24 x 36J

5.1 00,- 247,- 176,-
-ÏO.OOO- 484,- 346,-
-15.000- 725,- 517,-
-20.000- 966,- 690,-
-25.000- 1208,- 862,1

Binnen 1 dag geregel
effectieve rente t/m 10.000,-: 16%per jaarl,

vanaf 10.001,-: 15,7% per jaar.
De lening dientvóór Uw 74 e jaarafgelost te

Meestal vervalt derestant-schuld bij overlijd
U dient natuurlijk voldoende inkomen te het^

zodat U zonder problemen kunt aflossen
Informeer vrijblijvend bij ons naar uw

mogelijkheden jk

Dagelijks van 9 tot 21 uur
Ook de 18-65 jarigekunnen natuurlijk bij °terecht. Dan zijn ook andere bedragen e

LANGERE looptijden mogelijk y
Financieringskantoor

Scharnerweg 108 Maastricht
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek

Tel. 045-225000 van 11.00-20.00 uur fLid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N-^gi
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———————_—■——————____I ** * I SNEEUW-
B„^DEKFEESTKLEI>7S?oo SSS-- «"'merst.ss HENDRIKS
Fantasiepantalon 25,00 S~ Z55 - 2stüks 10,-
Puntvestjes uni 9,90 KINDERLAARSJES I BS-fik ■ ■Kik \

fantasi.e la'qa kker warm gevoerd, QQQ GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! _S^*^
DlOeSjeS 14,9 U stuntprijs ,

HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond I parkeren I . ,
JlirkjeS 25,00 SITTARD, Brugstraat 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond

CAMERAMAN/VROUW^^HfBauer VCC 820 Video-8 camcorder met 1 Ox zoom- _4mËobjectief, 1.4/8.5-85 mm, titelgenerator en datum/J^ Éte sm
tijd in beeld. High-Speed-shutter voor perfecte jjM VaÊM W mopnamen van snel bewegende objecten. _j_w£Vario-greep met sportzoeker. Compleet JÊ SEB^ '^m
niet afneembare videolamp, infrarood- Jm IpF
afstandsbediening en vele accessoires. if| :.S|H S*"'
I CESPREIDC BETALING 1

.««■BBBi .A-mmmm*-. AmmW BBBBBftW BB* W^BK^SSU MOGELUK nr*_m\Wm% *m\\\\\W\ am. aAWA jaY&^taa w_*\ --*-* *m mm ■faaaafaaaak l9Bk^aUHa S--"" Ipermaano öD.-;COMBi bauer SAmWÊW*)*öofotooVideo-audio BOSCH Groep pP^ a£^frÏ7Ï#""~ .
St. Gerardus, Pr. Mauritslaan 10, BEEK, 04490-71329. Canisius, Ansemburgstraat 7, GELEEN, 04490-42581. Optiek Zijlstra,Saroleastraat 60, HEERLEN, 045-713637. Vroemen, Kouvenderstraat 163, HOENSBROEK, 045-212882. Vinders, Markt 19,
(ERKRADE, 045-462299. Daniëls, Kleine Staat 7, MAASTRICHT, 043-213421. Rembrandt, Grote Staat 46, MAASTRICHT, 043-
Ê13903/250875. Optiek Zijlstra, Grotestraat 28, VALKENBURG, 04406-12349. Combi Weert, Markt 2, WEERT, 04950-33813.I , ,
I , .
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Moderne centrales maken het communiceren AZn heeft. En uiteraard naar de aard van uw tele-
((o6-0403

Zoveel efficiënter dat ze zichzelf al snel terugver- \,„ / foonverkeer. Alle apparatuur, die u overigens
dienen. Maar het aanbod aan centrales is enorm. ook kunt leasen, kunnen we u demonstreren. U kunt

Hoe vindt u als ondernemer de installatie die daarvoor terecht in onze Verkoopadviescentra.
Past bij uw bedrijfssituatie? Bij PTT Telecom helpen Wilt u eerst nadere informatie of het dichtst-
ee u graag bij het maken van de juiste keuze. We bijzijnde adres? Belt u dan Wlin?ET~Tn_
kijken naar de capaciteit en de toestellen die u nodig gratis 06-0403. Br

Voor elk bedrijf een uitgekiende centrale. Bij PTT Telecom.

Gemakkelijk, diskreet en snel! iBfBfa-BBBBfßaavßaßßßafaa«aaBvHuisb€zitters, extra lage lastenWij garanderen strikte geheimhouding "—■■■■■■■■■■■■■■■■■ zon£Jer taxatiekosten
Bedrag 96x 72x 60x 42x Süjïv,. DHIMeil Ceil UdLJ Ut?sUllr\Uddr KR£DIET . LOO pnjoiN

"-ftrtrt =ÏÖ M Ifi7«. I
____________________

BEDRAG manden

ÏSS'" " .5" 3" S BliWWWWw3Wfffl I»hVP- 2..n3.hypoth.6.000,- - 123,- 139,- 181,- 14,8% I lj>l>] j[>T»l^j 1 1» II iflfrl* l~j ■ 360 x 240 x iBOx 120 x12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- m^^éÊMjÉJMéMèÉÊÊÈJA^M —— =?? — — !"L
18.000,- 299,- 358,- 406,- 533,- 13,4% ■^!F"~^f"rï~!!f~ffB" 10-?<».- " 117,- 127,- 149,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,- 13,4% »«" m- ~i~ -» *>* 15.000,- ■ 176,- 190,- 224,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,- 13,4% 5.000,- 100,- 14,2% 1,11% 74 md 25.000,- 203,- 294,- 317,- 374,-
-50.001- 831,- 995,- 1129,- 1480,- 12,1% 11.000,- 220,- 13,9% 1,09% 73 md 40.000,- 325,- 470,- 508,- 599,-
-ml eh.jumpvanaf 12,1% 20.000,- 400,- 13,6% 1,07% 72 mti 75000- 609- 882- 952.- 1123.-Elk bedrag tot ’.200.000,-en andere looptijd mogelijk. 30 000- 600- 136% 107% 72 md ~Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij overlijden cft'iyw,' 1/wy,' 1y*-, ■_ '#«<£ 79 —w Rente 1 e hyp. vanaf 9%. Eff. jaarrente 2e en 3e hyp.
meestal kwijtschelding. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling wmw,- iuw,- ij.ht» i.ubt» umß vanaf 13 %. Alle tarieven in deze advertentie zijn
van aflossen mogelijk Vraag INFO. B^^P^HTH^CTP^^C^^^^^nß "vana'_,arieven"

<*"« vaneren.

' .aê-MW^Ê MF~ 'vb^ ""BM—
W^^^

jT Blb^F * _mW
«B*BHmJ

! ,«al fe^sJ ledereen kans op een
-l***^ s^^/N Él^l wintersportvakantie! I

J\S[ Vêêê^^^o_J}^AV- ■ singen voor u.

£r Citroen pakt uitfS
/U als geen ander.

*"«k.«I Jbßßl :^^^B^BfC&:-. «mi^s1"1^ '„^^MBat^aaß &Sblb(P^^ 4$ÈW^

blijft u verrassen.
Van Roosmalen's Automobielbedrijf BV, Rijksweg 113, Gulpen Autobedrijf Sondagh BV,

De Koumen 36, Heerlen. Autobedrijf Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, Kerkrade.
Van Roosmalen's Automobielbedrijf BV, Wilhelminasingel 58-62, Maastricht.

Autobedrijf NizetBV, Industriestraat 14, Sittard.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. on-
derd. v alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade, tel. 045-455088 452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 04490-43865.
Frigo-metal b.v. 043-216616. Fort
Willemweg 53-59 Maastricht.

Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjeln. 148, Hoensbroek, 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en nakeuring.

Opel Bergsteyn tm
APK-keunngsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Ott APK-keunngsstation 1 en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal. 045-752888.

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ.
auto's. Imitatie alle pers auto's. Nuth.
Daelderweg 17 045-244242.

Automaterialen, APK-keuringen, ac-
cu's, uitlaten. Kampstraat 59, Land-
graaf. Tel. 045-311784.

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard. Tel.
04490-16046.

I
LADA
NET EVEN STERKER!

Autocentrum Voerendaal.
Valkenburgerweg 13 Heerlen/Voeren-
daal. Tel. 045-752999.

mazDa
Hensgens b.v. automobielbedrijf.
Kruisweide 3 Nieuwstadt. 04498-
-53055.

Autobedrijf Leymborgh b.v.
Bornerweg 2-8, Limbricht, tel. 04490-
-15838.

ONZE TROTS UW RIJPLEZIER

Automobielbedrijf Ton Schuijren.
Rolscherweg 60 Landgraaf. 045-
-313588.
Autosport Brouns
Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-
-725507.
Bij Donny kijken is kopen!
U moet bij Donny zijn voor: bestellers,
bedrijfsauto's en bussen, groot of1 klein. Steeds 25 a 30 stuks gesloten
bestellers, bussen en minibusjes,
stationcars en kleine bestellers, open
laadbakken en meubelauto's. Ook di-
verse luxe auto's. Donny Klassen
b.v. In- en verkoop. Meerssenerweg
219 Maastricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

* I TTc^-c_l

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

ALL
Auto Lease Limburg
Uw Limburgse Partner voor leasing te-
gen concurrerende prijzen. Bel voor di-
recte prijsopgave 045-463333.

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

_^^__TF¥^r^___l

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718

Autorijschool Sjef Dorenberg
Bovag. erk. motor en autorijschool.
Ook tevens voor uw automaat en
vrachtw.opl. Al meer dan 25 jr. uw ver-
trouwd adres. Sparstr. 7 Hrl. 213735.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd voor auto en motor.

Verkeersschool Leo Cremers
F.A.M.-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipl.
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE Hoens-
broek. Tel. 045-220166

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601. Al
28 jaar een begrip. J. v. Maerlantstr.
21, 6416 TV Heerlen.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens-
broek, tel. 045-215450 Focwa-lid.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers Schelsberg
45, Heerlen. 045-725666.

Garage Veneken B.V.
■ Verhuur van persw., bestelauto's en

" busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108'
Heerlen. Tel. 045-414151.

J. Vaasen Bouw-Adviesbedrijf
Voor al uw verbouwingen, onderhoud,
renovaties en bouwk. calculaties. Hob-
belrade 85, Spaubeek, 04493-1282.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt meer dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek 045-
-218888 Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Rutters & Smits
Beitel 76 Heerlen,
tel. 045-426633.
Bezoek vrijblijvend onze showroom.

Dakdekkersbedrijf Adams
Voor al uw dakwerkzaamheden of repa-
ratie van schoorstenen Vraag vrijbl.
offerte. 045-726716 Amerstr. 4.

H. ARNDTS DAK-servlce
* Inspektierapporten/adviezen * on-
derhoudskontrakten * vernieuwen re-
pareren v. daken, dakgoten, schoor-
stenen * isolatie. Desgewenst met
bouwfysische berekeningen. Hou-
werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg.

Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenvegen.
Smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen, Am-
pèrestr. 5. Tel. 045-314218.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Ing. Kruisbergstr. 96. 045-252688.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.-
drukw. Drukk. Greven bv. 045-
-327158. Vogelzankweg 244 Landgraaf.

Drukkerij „Lanteem"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (to. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel 045-213105.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
j/erstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

SPIKAL
Huis-aan-huis vespreiding
Voor reclamedrukwerk en weekbladen.
Fabriekstraat 7 Horst Tel. 04709-
-4222. Fax: 04709-4333

rf,n_ï_i
Bosman Sittard. 04490-15852*
Handelsstraat 32, Handelscentrum
Bergerweg. Leveringen van zand,
grind, teelaarde, cement, betontegels,
siertegels, maaskeien, klinkers, bielzen
enz. Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWAREMFABRIEK

MINGERSBORGERWEG 7
6367 JW ÜBACHSBERG

045-751253

Natuurgedroogd eiken, beuken, essen,
olmen, enz. Goedk. stookh. Hout-
draaiw. en rooien v. bomen. Tuinhout.
Te k. gevr. populieren.

M. Ramakers. Tel. 04406-12352 "
Sainitair, cv., gas, water, ontkalken
van leidingen en geisers. Koningswin-
kelstr. 13 Valkenburg.

Keukens+sanitair - bouwmarkt Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek.

Van Balkom Keller-keukens
Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit.
Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler- 'specialist, Holzstr. 36 Kerkrade. Tel.
045-461127.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens-
broek Tel 045-213027. Levering
Bosch inbouwapparatuur.

by
Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrie-
terrein „Kerensheide". 04490-31367.
Voor compl. install. van keukens - san.- tegels - kastenw.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prij-
zen. Tevens alle inbouwapparatuur.
Stationsstraat 294 Nuth.

Tomzon Keukens Sanitair
Ook uw adres voor Svedex kasten. Hol-
dwarsweg 69 Geleen. 04490-42516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaarvoll. garantie en.service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

De Gaas BV tel. 045-442726
Bezoek vrijbl. onze showroom met uit-
sl. in eigen fabriek op maat gefabr. ko-
zijnen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld.

Ramalux b.v. Tel. 04490-24989
Eenvoudig de beste en goedkoopste
kunststof renovaties of nieuwbouw.
Brugstr. 15 Sittard.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., noolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

temÉmm
onroerend goed

L.W. Lenders Makelaar o.g. Bedrijfs-
makelaardij, tax. Adres: OL. Vrou-
wepl. 25 Voerendaal. Tel. 045-750612.

Roebroek Makelaardij
Bemiddelling aan-/verkoop, huur en
verhuur - taxatie - hypotheken. Paral-
lelweg-Z. 15, HUlsßerg. 04405-1707.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta-
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Anker, Bernina, Husq-
varna, Lewenstein. Rep. alle merken,
geen voorrijkostén. Roermond,
Neerstr. 62, 04750-31012.

Catering Service
Restaurateur traiteur Latten b.v. Thuis
en uit serveren al 25 jaar. Munsterge-

'leen. 04490-15841.

!____>
Plavita spanplafonds 045-225707
Nooit meer schilderen! Plafond vakbe-
drijf Hoensbroek. Kouvenderstraat 59
Hoensbroek.

Formido
Het adres voor wand- en plafondsyste-
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek. Tel.
045-214507.

„Marjoleins" natuurcentrum
Geleenstraat 59 Heerlen. 045-713024

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div, kleur.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen, tel.
04405-3422. Evt. accessoires + repa-
ratie.

I Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

WUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

BeiteMlOA, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

Rw r—' A JEEL BBbwbWmrémß BI

■ _\\m_\m__\ INSTALLATIEBEDRIJFUil LEMMENSMEESSEN BV.
Iltscherveldweg2 telefoon : 045-213661
6413ba heerlen— telefax : 045-228636

Sanitair & tegelshowroom
Geopend van maandag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00
uur. Litschen<oldweg0ldweg 2, 6413 BA Heer-
lerheide. Tel.: 045-213661.

J. Jussen Schildersbedrijf
Voor al uw vakbekw. behang- en schil-
derswerkzaamh. Voor binnen en bui-
ten. Tel. 045-210020. Ook voor part.

Schoenspecialist Pouwels b.v.
Gespee. in steun- en gemakschoenen.
Voor kinderen alle breedte- en lengte-
maten v. Renata en Bunny's. Benzen-
raderweg 42 Heerlen, tel. 710384.

i
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Math. Linssen. Tel. 045-241È
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-vf
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gt
water-install. Erk. sohoorst.vegersbej

G.V.L. Restauratie, 045-2260(h
Stralen van meubels, autoplaatv*
velgen, chassis etc. Spec. gevelrf
ging, renov., kelderafdichting, voete
vochtwering. 10 ir. schrift, garant»

t'
i

Taxatatiekantoor van Wersch I
'Bemiddeling bij aan- en verkoop tl'

ties, bemiddeling bij hypotheken. Il
tionsstr. 54. Kerkrade. 045-452231'

Bude Taxi 1
Klimmen. Tel. 04405-1603 {
stoel'kleinbus vervoer.

x
tl.— ii

I
Daemen Kunststoffen Jtferandadakplaten, plexiglas of Lexaf
thermoclear Hofdwarsweg 7 Gelei
Tel.: 04490-53865. E

Moberts Verhuizingen b.v. !
Internationaal verhuis- en transport!
drijf, kantoor- en projektverhuizif,.
Adres: Kissel 56 Heerlen, 045-7228- s
i]|

—■■— ;
Filmcl./videotheek Video Thuis
Heerlen, Bautscherw. 86. Tel. 4122*,
Tevens cd-verh. Schaesberg, Streep,
str. 24. Nu óók Sega computerspel)'
te huur. Dag. geop. van 14-22.30 ü|

tF . S
1

Voor service en advies. ZonnescNjj
men v. winkel en terras, rolg., ja
zieën en lamellen.
Decorette Bijenkorf. 045-212838
Kouvenderstr. 59-61 Hoensbroek
Decorette De parel. 045-273266
Winkelcentr. de Parel 17 Brunssu

Venetïan fclink
fcerkrade &M

zonwenngskonstrukties, jalouzie*
markiezen en roll. inalu. staal + P' I<ipstr. 30-32 Kerkrade. 045-45341^ ■
Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsprobl. he^wij een oplossing. 045-314' J
Wattstr. 20 Landgraaf.

11111111111111111111111111111111111111111111111l
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over adverteren op
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Nederland 2
fj-13.05 Nieuws voor doven en
ththorenden.

ri Santa Barbara. Amerikaanse
*k. Afl. 33.tj De TV-dokter. Medische tips
l dr. Ferdinand Zwaan. (herh.).
I Gloss. Nieuwzeelandse serie.

42.
1 Belfleur. Gevarieerd middag-tazine.

n De DD-show. Spelprogramma.k).
I "«Journaal.
I De teenage hero turtles. Te-

»lfllmf.nrlA Afl "IC- Ir, e\r\r\ri

18.02 Diamond Award Festival
1990. Verslag van de uitreiking van
deze popprijzen vanuit Antwerpen.

18.45 Billy Hot Dog. Kindermagazine
met Linda de Mol en Robbie Hahn.

19.00 Dieren in het wild. Natuurfilm-
serie. Afl.: De Antarctische zomer.

19.25 TROS Kieskeurig. Consumen-
tenmagazine.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 TROS Triviant. Quizprogram-

ma waarin bekende Nederlanders te-
gen elkaar spelen. Vandaag: Arme .
van Egmond en Ferry Maat - Meta de
Vries en Frits Spits.

21.24 De TV dokter. Medische tips
van dr. Ferdinand Zwaan.

21.25 TROS Aktua. Actualiteitenma-
gazine.

22.00 Eenmaal andermaal. Een kijkje
achter de schermen van veilinghui-
zen waarbij voorwerpen worden geta-
xeerd.

22.50 Omhangen... volgen. Marinier
in de jaren '90, reportage over het

Korps Mariniers.
23.30 Waar het verleden heden

wordt. Nederlandse musea. Afl. 11:
Rijksmuseum Kröller Muller.

23.50-23.55 ""Journaal.

" Sjoerd Pleysier en Joke Bruyns in 'Vreemde
praktijken.

(Nederland 1 -21.50 uur)

Duitsland 1
I Heute.

1 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

' Ball der Ölbarone. (herh.).
I ««Lefs move. Fitness. Afl. 14.
{ Heute.% Bücherjoumal. Literair magazi-

t Heute.
i (TT)Mit Leib und Seele. Serie» Günter Strack. Afl.: Die linke
tid. (herh.).
i (TT)Kein pflegeleichter Fall.
ée. Afl. 2. (herh.).
* Persoverzicht.
» ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-
"nachrichten.
Ij Wirtschafts-Telegramm.
1 Tagesschau.
i Sesamstrasse. Kinderpro-
Jjnnna.
'} Nusskracker - Ein Fall für
\ Kinderserie. Afl.: Der geheim-
volle Doppelganger.

" Tagesschau.
J Talk taglich. Talkshow.
v Frauengeschichten. Serie
Tiiwenportrerten. Vandaag: De T'ai
Herares Christel Proksch.
» Tagesschau.
5 Medsich Centrum West, Am-

[£dam. Nederlandse serie. Afl. 15.
J Die Trickfilmschau. Teken-

Ti Ein Schwein kommt selten al-
P- Helme Heines Tierleben.
p Tagesschau.
P Trickparade. Tekenfilms.
P Cop & Co., Serie. Afl.: Der Griff

ch dem Gold.
} Cop & Co., Serie. Afl.: Lockvo-
'Claudia.f" Hier und Heute. Actualiteiten.

18.52 Moselbrück. Serie. Afl.: Die
Weinmesse.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (TT)Günstling der Holle. Ame-

rikaanse tv-film uit 1988 van Jeff
Blechner in drie delen.Voor de ogen
van miljoenen tv-kijkers wordt er een
aanslag gepleegd op de ambitieuze
senator Terry Fallon. Fallon wordt op
slag uitgeroepen tot held van de natie
en ziet kans een politieke bliksemcar-
rière te maken.

21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Die Stille vor dem Ton. Repor-

tage over de componist Wilhelm Kill-
mayer.

00.00 Tennis Grand Slam Cup. Toer-
nooi vanuit de Olympiahalle in Mün-
chen, samenvating.

00.45 Tagesschau.
00.50-00.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
Gezamenlijk programma ARD ZDF.

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met heu-
te-nachrichten.

13.45 Die stillen Stars. Portretten van
Nobelprijswinnaars. Vandaag: De
medicus John R. Vane.

14.15 Tierportrat. Vandaag: De kor-
haan.

14.30 Ungeduld des Herzens. 2-deli-
ge tv-film van Edouard Molinaro naar
de roman van Stefan Zweig. Deel 1.
(herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Jim Hensons Muppet-Babies.

Tekenfilmserie. Afl.: Der frosch, der
zuviel wusste.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Hals über Kopf. Serie. Afl.:
Faule Früchte. (herh.).

17.00 Heute. Aansl. Aus der Landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.50 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Duitse serie. Afl.: Udos Konflikt.
18.10 ""Lotto-trekking.
18.25 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Hitparade im ZDF. Muziek

en gasten gepresenteerd door Uwe
Hübner.

20.15 Kennzeichen D.
21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse

serie. Afl : Lügen haben lange Beine.
(2).

21.45 Heute-Journaal.
22.10 UEFA-Cup voetbal. 3e ronde.

Borussia Dortmund-RSC Anderlech-
t'Atalanta Bergamo- I.FC Köln.

23.00 Nanou. Frans/Engelse speel-
film uit 1986 van Conny Templeman.

00.50 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFENGTEN
f^bel- en CAI-abonnees:J"°or kanalen zie schema exploitant

I* = zwart/wit programma

'" = stereo geluidsweergave
Jö = tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
h Serland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
fl J^erland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60
KWerland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59

'L 4: 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
RAI Uno: Satelliet
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8
BelgiëTélé 21: 28 en 42
TV 5: satelliet
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
SAT 1: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
BBC Europe: satelliet
Eurosport: satelliet
Super Channel: satelliet
MTV Europe: satelliet
CNN: satelliet
LD-TV: Heerlen en Hoensbroek 59, Kerk-
rade 64

Beigïë/TV 1
y Samson. Samson en Gert bele-
id dolle avonturen met tekenfilms:J:sti, Torn en Tina, Maple Town,
jurfen, Boes, Dommel. Items: De
vj9eroe, de jarigeen de brieven,
j Het Capitool. Amerikaanse se-
l' Afl. 117. Na een telefoontje van
3 Denning bindt Myrna in.
v Nieuws.'c Tik tak. Animatieserie. Afl. 196.
i(

5 Plons. Afl.: Plons en de water-

ig " «Jong tenuto '90. Een optre-
J1van de laureaten van de jong te-
j'o-wedstrijd 1990 vanuit het cultu-

L centrum De Bosuil te Overijse.
Ïk 3's Noordstraat 17. 10-delige se-
» Afl. 8. ledereen krijgt blijkbaar de
piekte en ook Jeanne begint er
to' ___
i)„ Buren. Australische serie. Afl.
£;" Nu Henry plotseling weer aan-
w^ heeft voor Charlene wordt ze
L6ven achterdochtig.
C Mededelingen en programma-
feht.u Nieuws.
L Tatort. Duitse politieserie. Van-
\s: De tremolo van de tenor. Otto
W*e' vindt een oude verrotte koffer
L e naam van zijn in 1944 overle-
L °roer Julius. Als lid van het dis-
Ri r

,s"estuur had Julius tijdens deL °9 heel wat invloed, vertelt Otto

aan zijn vrienden van het zangkoor.
Niet iedereen reageert echter positief
op zijn verhaal.

21.30 Wikken en wegen.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Vandaag. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.50 Verwant. Kunstmagazine.
23.40-23.45 Coda. Brugge, van Remy

C. van de Kerkckhove.

# Veerle Keuppens in 'Jong
Tenuto '90.

(Belgiè/TV 1-18.10 uur)

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

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 4.00-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 73.

18.58 Supersense. 6-delige docu-
mentaire serie over de zintuigen. Afl.
5: In de geest.

19.28 Mededelingen en programma-
overzicht.

9.30 Nieuws.
:0.00-23.00 Sportavond met. Bas-
ketbal: Oostende - Madrid; 20.15
UEFA-Cup voetbal: Borussia Dort-
mund - R.S.C. Anderlecht, recht-
streekse reportage. In de rust: Bas-
ketbal; Aansl.: Basketbal en Fight of
the night. Aansl.: Kijk uit! verkeers-
tips. Vandaag: Alcoholcampagne 11.

RTL 4
05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.

Classique.
07.00 Ontbijtnieuws. Presentatie:

Jan de Hoop, Mare Jacobs en Victor
Deconinck.

09.00 Ochtend- en middagprogram-
ma. Met o.a. Channel E, Rete Mia en
Classique.

14.20 The Edge of Night. Tv-feuille-
ton.

14.50 As the worid turns. Tv-feuille-
ton.

15.35 Topmodels: The bold and the
beautiful. Amerikaanse serie.

16.00 Télékids. Presentatie: Irene
Moors.

17.00 5 Uur Show. Presentatie: Viola
Holt.

18.00 Journaal. Presentatie: Jeroer
Pauw.

18.15 Prijzenslag. Quiz. ==-
18.45 Scrabble. _____=-
18.55 Goede tijden, slechte tijden. =-

Nederlandse serie. =-
19.30 Journaal. Presentatie: Jeroen =

Pauw en Loretta Schrijver. ==
19.50 Weer. Presentatie: John Ber- =s-

nard. =
19.55" Rad van fortuin. Quiz. =■
20.25 The Simpsons. Amerikaanse =

tekenfilm. =■
20.55 Dieuwertje.
21.55 Voetbal. Sporting Lissabon - Vi- =■

tesse Arnhem. =
00.00 Journaal. Presentatie: Loretta =■Schrijver.' =="
00.10 Hill Street Blues. Amerikaanse =■

politieserie. =
01.05 Nachtprogramma. Met o.a. Vu ==■

et Corrigé, Rete Mia en Classique. =

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Plaatjes kijken 11. Afl. 4.
11.00-11.30 Boeken-kastje-kijken.

Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.50 Studio sport. Met tennis te

Frankfurt.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.55 Geld opzak. Reportage over de

dollarexplosie en de bevolking van
Sint Maarten.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine. Onderwerpen: 1. Ho-
merus de Zeeuw. 2. Japan in Lim-
burg. 3. Bommen in Ommen. 4. Mest-
en slibverwerking in Brabant.

19.49 Eerste trekking van de Staats-

" loterij.
19.54 PP. Uitzending van de CD.
20.00 Journaal.
20.20 Uitzending van de Kinder-

postzegelaktie 1990.
20.25 Reis naar Schonberg. Het

Schönberg Kwartet speelt werken
van Schönberg in Los Angeles, en
filmbeelden van de onderlinge vriend-
schap tussen de kwartetleden (1).

21.30 Studio Sport.
22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

informatie over de sportvan vandaag.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinfor-

matie. Met om 23.00 Den Haag Van-
daag.

23.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

23.20-23.25 Studio sport. Met tennis
te München.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastiek. Afl. 8.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 25.
10.25 Schooltelevisie.
11.55 Panorama.
16.05 Teletekst-overzicht.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 12.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Der Abend in West 3. Program-

ma-overzicht.
18.33 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Afl. 47.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 eff-eff. Vrijetijdsmagazine.
22.30 Rückblende. Vor 20 Jahren:

Willy Brandt in Warschau.
22.45 ■Rampenlicht. Amerikaanse

speelfilm uit 1952 van Charles Cha-
plin.

00.55 Laatste nieuws.

" Uwe Hübner in 'Hitparade im ZDF
(Duitsland 2 - 19.30 uur)

België/RTBF 1
14.30 Vacaturebank. 14.45 Attention
les dégats, Amerikaanse speelfilm uit
1984 van Enzo Barboni. De muzikant
Greg Wonder en de stuntvlieger Eliot
Vance gaan in op het aanbod om voor
een miljoen dollar, vooruit te betalen,
voor acht dagen de plaats in te nemen
van de miljardairsAntonio en Sebastia-
no Coimbra. 16.25 Clip a la une. 16.30
Nouba nouba, gevarieerd kinderpro-
gramma met Caliméro en Marianne
Première. 17.15 Jeu des étoiles, spel-
programma. 17.20 Génies en herbe,
spelprogramma voor middelbare scho-
lieren. 17.55 Docteur Doogie, 26-delige
Amerikaanse serie. Afl.: Doogie Super
Génie. 18.25 Weerbericht. 18.30 Le
dix-huit trente. 18.40 Marmots, spelpro-
gramma. 19.00 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Jeu des étoiles, spelprogramma.
19.23 Paardenkoersen. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 C'est a voir, ac-
tualiteiten. Vandaag: Pakistan. 21.10
Les copains d'alors d'Etienne Davig-
non, schoolherinneringen van een be-
kende Belg. 22.10 Coup de film, filmru-

briek. 22.25 Contacts, verkeerstips. =
22.30 Livres parcours, literair magazi- j=
ne. 23.05 Weerbericht en laatste =
nieuws. 23.25 Bourse, beursberichten. =23.30-23.40 La pensee et les hommes, =
filosofisch magazine.

Duitsland 3 SWF
08.15 Schooltelevisie.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 12.
09.00 Schooltelevisie.
15.45 Panorama.
16.30 Beitrage zur informations-

technischen Grundbildug. Afl. 12.
17.00 Beispiele machen Schule. 30

Minuten für Lehrer und Eltern. Afl. 14.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 12. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.
18.29 1 : 0 für die Kinder. Kinderse-

rie. Afl. 4: Ein verhangnisvolles Testa-
ment.

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Am
Ende der Welt.

18.56 Das Sandmannchen.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Thema van de

week.
20.10 Hercule Poirot. Afl. 8: Der

unglaubliche Diebstahl der Bomber-
plane.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Nachtschicht im Lattenoval.
Portret van de wielrenner Volker
Diehl.

22.00 Output. Populair-wetenschap-
pelijk magazine.

22.15 BDer grosse Diktator. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1940 van Char-
les Chaplin.

00.15 Laatste nieuws.

RAI UNO
06.55 Ochtend-tv
14.00 II mondo di quark.
14.45 Schooltelevisie.
15.45 L'albero azzurro.
16.15 Aspettando Big!
18.05 Fantastico bis.
18.45 Un anno nella vita.
19.50 Nieuws en weerbericht.
20.40 Avondfilm.
22.20 Mercoledi Sport.
23.00 Nieuws.
23.15 Mercoledi Sport.
00.00 Nieuws en weerbericht.
00.20 Oggi al parlamento.
00.25 Appuntamento al cinema
00.35 Mezzanotto e dintori.

België/Télé 21
17.30 The Police au tour du monde,
concert van The Police. (herh.). 18.30
La pensee et les hommes, Hervé Has-
quin in gesprek met de schrijver Henri
Mechoulan. 19.00 Challenge, sportma-
gazine met WK judo. 22.00 Laatste
nieuws, weerbericht en beursberichten.
22.30-23.30 Richard Strauss entre ro-
mantisme et resignation, documentaire
over de laatste 15 jaar in het leven van
deze componist, (herh.).

Radio 1
iElk heel uur nws. 7.07 Radio I

"woensdageditie. (7.30, 12.30
i Nws.). 12.55Meded. t.b.v. land- en
i tuinbouw. 13.10 Aktua. 13.32 Jour-
| nalistenforum. 1407 Klantenservi-
! cc. 16.05 Tijdsein (17.30 Nws)
: 18.45 Metterdaad hulpverlening.
| 18.46 Waar waren we ook alweer.
■ 19.03 Scoop. 20.03 Langs de lijn.: 23 06 Met het oog op morgen. 0.02
i Volgspot. 1.02 Nocturne. 2.02
■ Clair-obscur. 4.02 Nachtexpress.
I 6.02-7 00 De ochtendshow.

Radio 2
: Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-: morgen. 9.04 Muziek terwijl u
! werkt. 12.04Will wil wel. 14.04 Te-: rug in de tijd. 15 04 Nederland mv-
: ziekland. 17.04 Hier en nu. 18.04
| De wereld zingt Gods lof. 18.53: Moment. 19.04 Water en vuur.: 20.03 Country style. 21.00-07.00: Zie Radio1.

Radio 3
IElk heel uur nws. 6.02 Praise in the
:morning. 7.04 Ronduit music-time.: 9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
|en alleman. 10.57 Metterdaad
:hulpverlening. 11.04 Country trail.
j 12.04 GospelHolland. 13.04 De

" moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo.

" 17.04 Ronflonflon met Jacques
I Plafond.lB.o4 De avondspits.
; 19.03 Krapuul de lux. 20.03 La

" stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-

tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek uit de galante tijd.
Sonare Kwartet Frankfurt. 10.30
Orkestpalet.CßC Vancouver Orch.
met piano. 12.05 In de schaduw
van de meesters. Muz. voor blaas-
kwintet en ork. 12.30 Promenade.
Romantische muziek uit Noorwe-
gen. 13.00 Nws. 13.02 4-luik. 14.00
De "kerkmuziek van Joh. Seb.
Bach. 14 30 In de kaart gespeeld.
16.00 Jacco's keus. 17.00 Voorbij
de tijd. 18.00 Nws. 18,02 CeDéa.
20.00 Nws. 20.02 Koninklijk Con-
certgebouworkest met piano. 1.45
Voor het stil wordt en wat later.
23.00-24.00 Jazzspectrum.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
313.05 Nieuws voor doven en

hthorenden.

! ""Journaal.

Boggle. Spelprogramma.
Het Arabisch schiereiland.

slige natuurserie over de flora en
»a in de Arabische woestijn. Afl. 5.

I Neighbours. Australische serie.
I ""Journaal.
I Waku waku. Spelprogramma.
i The Sugarland Express. Ame-

anse speelfilm uit 1974 van Ste-
Spielberg over een jong echtpaar
de hele Texaanse politiemacht op
been brengt.

I Vreemde praktijken. Comedy-
Jè. Afl.: Bingo!

I Kruispunt tv. Tweewekelijks
lelijk magazine.
i ""Journaal.
" i-23.30 Anything but love. Ame-
I Üanse comedyserie. Hannah's
v /idin Robin wil haar eerste schei-
Jsjaar vieren en neemt Hannah en
% mee naar een restaurant. Daar

)elt echter ook haar ex-man Kenny
Sjn.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen;

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell.

08.35 Tele-Boutique. (herh.).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Eine grosse Liebesgeschich-
te. 3-delige serie. Afl. 3.

11.00 Tele-Boutique.
11.25 Sterntaler. Spelshow. (herh.).
11.35 Riskant! (herh.).
12.05 Der Preis ist heiss. (herh).
12.35 Polizeibericht. Amerikaanse

misdaadserie. Afl.: Erpresser in Uni-
form.

13.00 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie.

13.25 California Clan. Amerikaanse
| serie.
14.10 Die Springfield Story. Ameri-
i kaanse serie.

114.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse: serie. Afl. 15.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Wirtschaft heute.

i15.55 Chips. Amerikaanse misdaad-
! serie. Afl.: Heisse Fract.
i16.45 Riskant! Spelprogramma. Pre-
i sentatie: Hans-Jürgen Baumler.
117.15 Der Preis ist heiss. Spelshow
i met Harry Wijnvoord.
; 17.45 Sterntaler. Spelprogramma.
'\ Presentatie: Birgit Janhsen.
j17.58 RTL aktuell.;18.00 California Clan. Amerikaanse
; serie. (herh.).
118.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.;19.10 Ein Schloss am Wörther Sec.
| Westduitse serie. Afl.: Adel verpflich-
| tet zu nichts.
;20.15 Gottschalk. Personality-show
; met Thomas Gottschalk.
121.15 Das Model und der Schnüffler.
j Amerikaanse serie. Afl.: Willkommen
I in der Wirklichkeit.
122.10 Stern TV. Met Günther Jauch.;22.45 RTL aktuell.
i22.55 Tennessee Buck -Das grosse
i Dschungelabenteuer. Amerikaanse
| speelfilm uit 1988 van David Keith.

100.30 Wir singen im Chor. Franse
I misdaadfilm uit 1987 van Claude Le-
I may.
i01.50-01.55 Aerobics.

SAT1
106.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
I SAT.I Bliek. 08.35 Das Riesenherz, te-
-1 kenfilm. 09.00 SAT. Bliek. 09.05 Lucille
| Ball. Afl. Lucy im Glück. 09.50 Teletip
= Haushalt. Aansl. Horoskoop. 10.00
I SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop.
= 10.30 SAT.I SPORT. 14.00 SAT.I
i SPORT live. 16.10SAT.I SPORTLive.
= 18.20 SAT.I BLICK. 18.40 SAT.I= SPORT Live. 20.40 Glücksrad. 21.30
I SAT.I SPORT Live. 23.30 SAT.I
| BLICK. 23.40 Der Schnüffler. 01.25-
-| 01.35 Programmaoverzicht.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
MTV at the movies. 10.30VJ Paul King.
14.00VJ Maiken Wexo. 16.00Yo! MTV
raps. 16.30 Club MTV. 17.00 MTV's
Coca Cola Report. 17.15 MTV news at
nite. 17.30 MTV prime. 18.30 MTV's
Greatest Hits. 19.30 MTV at the Mo-
vies. 20.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Satur-
day night live. 23.30 MTV's Coco Cola
Report. 23.45 MTV news at night.
00.00 MTV's greatest hits. 01.00 VJ
Maiken Wexo. 03.00 Night videos.

SSVC
= 13.00 Rod, Jane and Freddy. 13.15
= Playdays. 13.35 Neighbours. 14.00
= News and weather. 14.30 The body
== works. 14.55 Delia Smith's Christmas.
= 15.20 Countdown. 15.45 Children's
ff| SSVC. 16.00 Mike and Angelo. 16.20
= Fantastic Max 16.35 The dreamstone.
= 17.00 Uncle Jack and operation Green.
=== 17.25 Blockbusters. 17.50 Home and
===. away. 18.15 This is your life. 18.40===. News and Weather. 18.55 Entertain-
== ment BFG. 19.05Every second counts.=== 19.45Coronation Street. 20.10 TheBill.
= 20.35 Colditz revisited. 21.05 Casualty.
== 21.55 Party Political Broadcast. 22.00
= News and Weather. 22.30 Steam on

the settle and Carlisle. 23.00-01.00
Sportsnight.

CNN
07.00 Headline News Update. 07.30
Moneyline. 08.00 Headline News Up-
date. 08.30 Headline News Update
09.00 Headline News Update. 09.30
CNN Newsroom. 10.00 Headline News
Update. 10.30 Headline News Update.
11.00 Headline News Update. 11.30
Headline News Update. 12.00 Headline
News Update. 12.30 CNN Market
Watch. 13.00 Headline News Update.
13.30 Business Day. 14.00 Headline
News Update. 14.30 Headline News
Update. 15.00 Larry King. 15.30 Head-
line News Update. 16.00 World Day.
16.30World Day. 17.00 HeadlineNews
Update. 17.30 Headline News Update.
18.00 Crossfire. 18.30 Headline News
Update. 19.00 World News. 20.30
Headline News Update, 21.00 Interna-
tional Hour. 21.30 International Hour.
22.00 World News. 22.30 Headline
News Update. 23.00 World Business
Tonight. 23.30 Showbiz Today. 00.00
The World Today. 00.30 World Today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime News. 03.00 Larry King.
03.30 Larry King. 04.00 Headline News
Update. 05.00 Showbiz Today. 05.30
Headline News Update. 06.00 Headline
News Update.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht .
9 00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Sellafield. 10.00
Oud plaatwerk met Herman Em-
mink. 11.00De duvel is oud. 12.00
Nws. 12.05 Bonnefooi. 12.30 De
spiegel. 13.00 Nws. 13.10 Actuele
Zaken met om 13.30 Reportage
Wereldwijzer; 14.00 Het geding;
14.30 Reportage Meer over min-

der. 15.00 Coöperatie. 15.30 De
Europese markt. 16.00 Schlager-
festival. 17.00 Dierenmanieren
17.40 Kamerbreed extra. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00Nws 18.10Basicode 3 - ma-
gazine. 18.20CDA. 18.30Perspec-
tief 19.00 Nieuws en actualiteiten-
rubriek in het Turks. 19.30 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Ma-

rokkaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Tekenen en
schilderen. 2100 Klassieke me-
chanica. 21.30 Indonesië: Taal en
cultuur 22.00-22.30 Personeels
Management.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine. Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
Nieuws. 12.05 Middagmagazine
Limburg Aktueel, de Buren, agenda
en muziek. 14.02, 15.02 en 16 02
Kort Nieuws. 17.02 Regionaal
Weerbericht. 17 05 Limburg Aktu-
eel. (editie Noord en Zuid). 17.25-
-18 OODe ronde van Limburg. Door-
praten over aktuele kwesties.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been.
Lichte muziek en de juiste tijd 8 00
Nieuws 8.10 Koffers & Co. Amuse-
ment met reiservaringen, -corres-
pondenties, -advertenties en zo
verder... 10.00 Nieuws 10.03 Het
schurend scharniertje. 10.08 Zijn er
nog vragen? 11.50 Het koekoeks-
nest 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many. Amusementsmuziek uit
Duitsland. 14.00 Canapé. Een
charmante blik op onszelf. 17.00
Radio 2 regionaal 18 00 Nieuws.
18.10 Rijswijckfoon Telefonisch
verzoekplatenprogramma 20.00
Levensstijl Met het accent op li-
festyle-onderwerpeh 22.00
Nieuws 22.05 Jazzkaffee. 23.30
Nachtradio.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing. 07.30 Break-
fast News. 09.50 Daytime UK. 10.00
News and Weather. 10.05 Bramwave.
10.25 Dish of the Day. 10.30 People
Today. 11.00 News and Weather.
11.05 Playdays. 11.35 People Today
12.00 News and Weather. 12.05Kilroy.
12.45 Before Noon. 13.00 News and
Weather. 13.05 Afternoon. 13.30 Food
& Drink. 14.00 News and Weather.
14.15 Assignment: India. 15.05 West-
minster Live. 15.50 Animal album.
16.10 Volgens aankondiging. 16.35
Heartbeat. 17.00 Newsround. 17.10
Byker Grove. 17.35 Going for gold.
18.00 News. 18.30 Newsroom South
East. 19.00 Six o'clock News. 19.35
Volgens aankondiging. 20.00 The trials
of life: courting. 20.50 Points of view.
21.00 Nine o'clock news. 21.30 Blac-
kadder Goes Forth. 22.00 Die Kinder.
23.00 Behind the headlines. 23.30
Newsnight. 00.15-00.20 Thursday's
viewing.

Eurosport
08.30 Wereldspelen niet-Olympische
sporten. 09.30 Eurobics. 10.00 Kunst-
rijden vanuit Japan. 11.00 WK indoor
wielrennen. 12.00 Worldcup skién.
13.00 Eurobics. 13.30 Snooker. 15.30
Golf 18.00 Vlotraces. 18.30 Paarde-
sport. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Trans world sport. 21.00 Ski report.
22.00Boksen. 23.00 Voetbal: EK kwali-
ficatie en UEFA cup. 00.00 Eurosport-
nieuws. 00.30-02.30 Snooker.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.30 Hello Austria,
Hello Vienna. 09.00 World News. 09.10
The Mix and Japanese business today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On
the air. 18.30 Blue Night. 19.30 World
News and Goodyear Weather Report
19.45 Time warp. 20.00 Win lose or
draw. 20.30 Roving report. 21.00 Rus-
sia eleven. 21.30 Financial Times busi-
ness weekly. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report. 22.15 Opel
supersports news. 22.20 Rovig report.
22.50 Inside view. 23.20 Russia ele-
ven. 23.50 Financial Times business
weekly. 00.20 World News and Good-
year Weather Report. 00.35 Blue Night.
01.30 Time Warp. 01.45 Late Night
Mix.

radio

TV5
16.05 TVS infos. 16.15 Envoyé spécial. ;
17.15 Regards de femmes. 17.45 ;
Quand c'est bon. 18.00 Montagne. ;
18.30 Des Chiffres et des Lettres. ;
18.50 Bons Baisers des Francofolies, j
19.00 Flash Info TVS. 19.15Clin d'oeil.i
19.25 Bonjour la France, bonjour l'Eu- i
rope. 19.30 Le 19/20. 20.00 Temps i
présent. 21.00 Journal Télévisé et Mé-
téo. 21.35 Comédie dun soir. 23.40
Flash Infos TVS. 23.50-00.50 Bonjour
la france, bonjour l'Europe.

België/BRF
6.35 Radiofrüstück, Spiel 'Glück-
strefler' 6.45 Wunschkasten. 7 05
Adventskalender. 7.45 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Für die Kran-
ken. 9 10 Musikexpreß. 10.00 Gut
Aufgelegt 12.00 Musik bei Tisch.
(12.15 agenda) 12 30 BRF Aktuell
13.00 Frischaul 14.05 Musikzeil
Heute: Lieder, Chansons & Folk.
15.00 Nachmittagsstudio 16,05

BRF-International. 17.05 Oldiekis-,
te. 18.10 BRF-Aktuell. 18.40-2009
Orgel- und Chormusik.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. 6.00 Guten Moi
gen Deutschland. 9.00 Ein Tag wie
kein anderer. 12.00 Life-Style
15.00 Feierabend. 1800 Hit-Mix
21.00 Je t'aime. 00.00-04.00
Nacht-Radio

Duitsland WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillori.
12.00 Nachrichten und Wetter
12.05 Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt Star der Woche Heinz Erhard
13.00 Mitmenschen aansluitend
Gut Aufgelegt met Wolfgand
Sauer. 14.05 Stichwort Wirtschaft
Aut der Promenade. 15.00 Cafe-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie
17 00 Der Tag urn Fünf, aanslui-
tend Musikexpress. 20.00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.10 Musik zum
Traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.
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,*+\*W________^____________M___________mmmmmV V^Volker Stevin Materieel

A^m Volker Stevin Materieel is als een werkmaatschappij van
Koninklijke VolkerStevin belast met het beheervan materieel
zowel in technische als financieel-economische zin. Wij ver-
huren dit materieel aan andere werkmaatschappijen in
binnen- en buitenland en verzorgen de reparatie en onder-
houd hiervan. Tevens bieden wij onze kennis en diensten aan
op het gebied van nieuwe materieeltoepassingen, materieel-
inzet research en ontwikkelingen, alsmede specialistisch
constructiewerk.

Voor onze vestiging te Hoensbroek zoeken wij een

Elektromonteur
die zelfstandig reparatie- en onderhoudswerkzaamhedenzal
verrichten aan aannemersmaterieel.

Functie-eisen:- in het bezit van het diplomaMonteur Sterkstroom Installaties
van het VEV of gelijkwaardig;- rijbewijs BE;

- ruime ervaring, bij voorkeur met soortgelijkewerkzaam-
heden;

- woonachtig in de omgeving van Hoensbroek.

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie te richten
aan onderstaand adres, ta.v. de heer K.M.F. Jungbauer
(Regiomanager). Voor meer informatie over de functie kunt u
eveneens contact opnemen met de heer Jungbauer, telefoon
tijdens kantooruren: 045-217458/217528; Privé: 04492-4767.

Volker Stevin Materieel bv.^kPostbus 47,
6430 AA Hoensbroek/^k

WVT IS DEZE INVESTERING IJ WAARD 7

Stard HelJeTveldschool,Mgr.C^sens^at 4,

■^■■^■■VH^^V^HP^M| Alternatieve praatjes[n 3j§jl J 1%2ij [CjtJ genezen niet

bedrag 72x 6Qx 54x 48x iTSTmIT^vÏ
5.000 103- 117,- 126- 137- m^faV^Tmvf^m

10.000 199- 226- 244- 267,- \mmWW^lt2mmmm\
15.000 299- 339- 367- 401,- HE^ifiiyLfl
22.000 439- 498- 538- 588- HÉMAMÉAÉÉéMHUitdII
30.000 599- 679- 734- 802,- /AAA/W

Eff. jaarrente vanaf 13.4% v3s3os_>/'\
Elk bedrag 10l 100.000,-en andere looptijd mogelijk ( )

Overli|densnsico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE " VERENIGINGEff. rente p. jaar vanaf 13.4%
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN HOMEOPATHIE

Vraag gratis advies bi| uw intermediair NFDFRI AND

K^MliiMiÉUkSSfaijiMijbd Antwoordnummer 16156
1000TE Amsterdam

||rTOFf?^**||Wa*W7il Telefoon (020) 17.83.08 | m

($3 hogeschool heerlen

EIND JANUARI STARTEN
METEEN

PRAKTIJKGERICHTE
INFORMATICA-STUDIE

(KORT HBO-INFORMATICA)

Vraag de brochure aan van
onze twee-jarige opleiding

informatica die voorbereidt
op functies als:

# applicatieprogrammeur
# netwerkbeheerder

# adviseur PC-gebruik

Voor inlichtingen en aanmelding:
Postbus 4456, 6401 CZ Heerlen

telefoon 045-724936

Sector Techniek

1 Jassen^ I Rarteï 1 Jacks 1irrutatiebont Lanf-Ö I— van i^uM^b. I van C»ml* 1
i9ft- ’ i?rl^r #ïfc"| voor^ * Jvoor ■ J f Ë —^j i^^B

rsuède Jacks rjaPon,nen I B,ouses I
*»+***. I enP ,6S I van*V% I
*»l/IQ / van A*\ I

\r^Tli Unirokten l^ten f j
Kleinere \\ ** 29-1 **, °o%\
’ / » ■ »" .1 voor fc^'l v°°f * _^mmW

PRIJZEN ’ van nQ- 3? 3Q_’
M&S maakt Mode betaalbaar.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Rabo RendementRekening nu:

Minimum inleg’ 10.000 - elk kwartaal ’ 25.000 - direct en contant opneembaar.
(met ingang van 10 december 1990)

Rabobank Q
Meerbank voor jegeld

immiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

mui ii ■■■■■■■■■■■■"■■■■jiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii'l'lll

!u____^-~^——-——-—■—-—Sx~L-~.i...Am\ flftk. ~\ét^ HÉ*

BENT U ER OOK *LO ÉÉN
DIE 'N BIJDRAGE

AAN 'T MILIEU LEVERT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

I—
Publikatie aangeboden dom dn bladin samenwerking me! de Stichting IdeëleR«c'3
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* we abusievelijk meldden,
tyir op kerstavond. De orga-

vroeg ons ook nog te ver-
dat depelgrims niet per

üe hele tocht hoeven te lopen.» het niet meer gaat, kunnen
'in een volgauto stappen,

leuk om te weten...

Voettocht
Afog even terugkomen op de

naar Banneux,
gisteren in deze

een artikel stond. Die pel-
'ifnstocht wordt niet op zater-
"9 voor kerstmis gehouden, zo-

HEERLEN - Bij een inbraak in eer
restaurant aan het Heerlense Raad
huisplein hebben onbekenden vier
honderd gulden aan kleingeld, tier
sloffen sigaretten, een CD-speler
een tuner en een versterker gesto
len. De daders braken ook een gok
kast open, waar ze ongeveer zeshon
derd gulden uithaalden.

Inbraak in
restaurant

Nuthenaren mogen
keuze maken over
grootte container

'Recordbaby'
in Geleens
ziekenhuis

Van onze verslaggever
GELEEN- In de annalen van het
Geleense ziekenhuis kon weer
een record worden genoteerd:
met het ter wereld komen van de
kerngezonde Björn Collard no-
teerde het ziekenhuis de 750ste
bevalling van dit jaar. De trotse
ouders kregen daarom van de
ziekenhuisdirectie gisteren in
Beek een fraai bloemstuk bc-,
zorgd.
Het ziekenhuis hoopt dit jaarhet
totaal aantal bevallingen op 1.000
te brengen en laat hiermee de
'collega's in' Sittard' met ruim
200 bevallingen achter zich.
„Tja, ze komen in ieder geval van
heinde en verre om hier te beval-
len. Qua aantal doen we niet on-
dervoor de grotere ziekenhuizen
zoals Heerlen en Maastricht", al-
dus de zegsman.
Wat de reden is dat uitgerekend;
in het ziekenhuis van Geleen zo-
veel kinderen ter wereld worden,
gebracht, kon een woordvoerder
van het Maaslandziekenhuis ook
niet zeggen.

Carpet-land wil nog
voor kerstmis open ONDERBANKEN - Een 49-jari-

ge inwoner van Susteren kreeg
gistermorgen rond vijfuur op de
tertiaire weg in Onderbanken de
schrik van zijn leven toen in de
schijnwerpers van zijn auto plot-
seling een koe verscheen. De
man kon het dier, eigendom van
een plaatselijke boer, niet meer
ontwijken en een frontale bot-
sing volgde. De koe werd zwaar
gewond afgevoerd naar het
slachthuis. De auto liep behoor-
lijke schade op.

Met wagen
tegen koe

HEERLEN - Nog deze week zal tapijtgi-
gant Carpet-land opnieuw de van Boels
BV gehuurde loods aan de Heerlerbaan in
Heerlen als verkoopruimte inrichten. Eer-
der dezeweek bepaalde de Raadvan State
dat Carpet-land toch, in afwachting van
een definitieve uitspraak, een vestiging
mag openen in de loods. De gemeente
Heerlen dreigde eerder, daags voor de
opening van Carpet-land, met politie-
dwang de zaak weer te sluiten, aangezien
aan de westzijde van de Heerlerbaan geen
detailhandelis toegestaan.

Carpet-land spreekt van een schadepost
van twee ton. Op de vraag of er nog scha-
declaimsvolgen wilde Snater niet in gaan.
De directeur ligt trouwens niet wakker
van het risico datzijnbedrijf loopt om als-
nog te sluitenin Heerlen. De mogelijkheid
bestaat immers dat de Raad van State
over enkele maanden alsnog besluit dat
vestiging aldaar onrechtmatig is.

Carpet-land zal op 23 december officieel
open gaan. Overigens opent de tapijthan-
delaar straks in ieder geval een tweede
vestiging op de Heerlense meubelboule-
vard op het industrieterrein In deCramer.
Ook van de verhuurder van de hal, Pierre

„Datrisico is aanwezigmaar onze juristen
zjjn van mening dat we open mogen blij-
ven", zegt Snater.

Boels, kan de gemeente Heerlen een scha-
declaim tegemoet zien. Volgens raadsman
mr G. Houtakkers van Boels zal ook zijn
cliënt aanspraak maken op een vergoe-
dingvan de gederfde huur en van de juri-
dische kosten. „De schade loopt in de ton-
nen", aldus mrHoutakkers. Hij liet weten
dat daarover met de gemeente Heerlen
wordt overlegd, voordat een definitieve
uitspraak er is. Hij betreurde het dat de
gemeente Heerlen niet vooraf met Boels
in overleg was getreden. „Jammer dat ze
niet op het overleg hebben gereageerd dat
wij van te voren hadden gevraagd", aldus
de Sittardse advocaat. Hij schreef de voor
Heerlen ongunstige uitspraak toe aan de
tegenspraak tussen het college en de amb-
tenaren over de bestemming van het ter-
rein.

Ofschoon in heel Heerlen folders werden
verspreid over de opening, moest Carpet-
land gedwongen de hele loods weer leeg-
halen. Commercieel directeur Snater van

Hondentoilet
in Landgraaf

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf gaat begin januari bij
winkelcentrum Op de Kamp en bij
het speelveld van Achter den Win-
kel twee hondentoiletten plaatsen,
Het betreft een experiment dat een
jaarzal duren. „Blijkt na die tijd dat
de gazons schoner zijn, dan bestel-
len we meer toiletten", zegt wethou-
der Nie Odekerken.
Het experiment kost twintigdui-
zendgulden. In Waubach is er sinds
driekwart jaar een hondenuitlaat-
plaats. Odekerken heeft nog geen
idee of dat een succes is.

IVe werden geattendeerd op
ji intrigerend zinnetje in een
kertentie van een Heerlense
igertj. 'Tevens het adres voor

Franse hammen met of
idering bediening!' Je kunt

' associëren haast niet laten:
tyer, wilt u de hammen even
dienen, ze staan aluren in de
j-Een foutje misschien? Neen,
"dt hei antwoord van de sla-
il". ,J?ranse hammen met be-

betekent dat er een kok
eefcomt om ze aan te snijden."
°Tn van ons, hè.

Werkervaring voor 256 langdurig werklozen

'Banenpools' snel van start

Weg

Sneeuwbal

De gemeenten gaan hiervooreen sa-
menwerkingsovereenkomst aan
met het Regionaal Bestuur Arbeids-
voorziening. Het Gewestelijk Ar-
beidsbureau zal de personen selec-
teren die in aanmerking komen
voor een plaats binnen de banen-
pools. Op dit moment voeren de ge-
meenten gesprekken met het GAB
over de mogelijkheid om tegelijker-
tijd te beginnen. In feite zou Heer-
len namelijk nog dit jaar het voor-
touw moeten nemen, omdat deze
gemeente als eerste in de regio een
convenant voor de sociale vernie-
wing heeft afgesloten'

Sneeuwpret -of wat daar
doormoet gaan- kan tot le-

taferelen lei-
!|i. Zo kreeg deHeerlense poli-
-8 maandagnacht rond half,
'cc een telefoontje dat onver-
*en een enorme sneeuwbal op

'■ Unescostraat hadden gede-
De bal met een door-

'ede van ruim anderhalve me-
I lag midden op de weg. De
Vznten hadden er een hele klus
*l om de bal weer de stoep op
*ollen. Advies van de politie:

dergelijke sneeuwbal-
' voortaan voor het maken"l een sneeuwpop...

Winterpret

In Oostelijk Zuid-Limburg zullen
door de banenpools 245 arbeids-
plaatsen gecreëerd worden. Het
Streekgewest rekent bij dit project
ook Vaals en Wittem, die samen elf-
werkplekken voor hun rekening ne-
men. De verdelingvan arbeidsplaat-
sen voor de respectievelijke ge-
meenten ziet er als volgt uit: Bruns-
sum 24, Heerlen 128, Kerkrade 43,
Landgraaf 33, Nuth en Simpelveld
elk 5, Onderbanken 3 en Voerendaal
4. De regeling voorziet erin dat deze
aantallen tot 1994 verdubbeld kun-
nen worden.

Verdeling

Elton
fien 22-jarige Heerlenaar
Tjft deze week een mislukte po-J|9 gedaan om popster Elton
pin naar de kroon te steken.
} een etalage van een winkel
'l de Geleenstraat stal hij
"l»n vijftig brillen. Dat bleken
Je veel te zijn om te dragen,
>it op weg naar huis verloor
l er verschillende.Jpolitie had niet eens een bril
[*iq om het spoor te volgen.
? de Promenade werd de diefkjje boeien geslagen. Hij had
P1nog 35 brillen op zak; een

waar Elton John slechts
om kan lachen.

Banenpools worden in heel Neder-
land opgezetvoor mensen dieal lan-
ger dan drie jaar werkloos zijn en
ondanks heroriënteringsgesprek-
ken (het HOP-project) met het ar-
beidsbureau en de sociale dienst
nog steeds geen baan hebben ge-
vonden. Een van de oorzaken die
hiervoor genoemd worden is het
ontbreken van werkervaring.

Werkervaring " De laatste keer dat in deze regio een pak sneeuw
van betekenis viel, was eindfebruari 1987. Inmiddels
bijna vier jaar geleden dus, zodat de allerkleinsten
onder ons dezerdagen voor het eerst met dit fenomeen
kennismaken. Voor de ouders betekende de verse
sneeuw meteen een extra aanslag op de in dezefeest-
maand toch al snel slinkende portemonnee. In allerijl
moesten laarzen, wanten, gevoerde jassen en niet te
vergeten sleeën worden aangeschaft. Maar naar hun
kroost hadden ze verder geen omkijken meer. De kin-
deren amuseerden zich opperbest, zoals hier in de
Heerlense wijk Weiten.

Foto: FRANS RADE

Plan randweg
Nuth 10 jaar
in de ijskast

Wethouder Wiekken (CDA): „Van
de Heuvel slaat de spijker op zijn
kop. Het is een mentaliteitskwestie.
De burgers zullen zeker geen extra
huisvuil gaan produceren om die
240 liter-container vol te krijgen.
Bovendien is de kans groot dat bij
een 140 liter-bak het zwerfafval zal
toenemen."Boosheid over passeren van 'gastheer' Heerlen

Raad wil uitnodiging
symposium mijnsluiting

Jfibrekers hebben de hevige
fóiwval maandagavond ge-
\C*kt- of beter gezegd mis-
l^ifct- om een bezoekje te bren-
? aan het clublokaal van
'^balvereniging RKSVB in

Wat er precies is
LÖOehaald, is nog niet bekend,
grover kan alleen de kanti-
r^heerder uitsluitsel geven,
\£r de goeie man verblijft
ijtyenteel elders. 'Zeker met de
iJ naar Spanje', merkte een
tö?a op. Maar dat was

een grapje.

NUTH - De inwoners van Nuth,
Vaesrade en Wijnandsrade, die nu
nog gebruik maken van huisvuil-
zakken, mogen begin volgend jaar
bij de aanschaf van huisvuilcontai-
ners zelfkiezen over de grootte: 140
of 240 liter. In Hulsberg en Schim-
mert heeft de vuilniszak reeds eer-
der plaatsgemaakt voor de contai-
ner. De fractie van de PvdA (Koc-
kelkoren en Janssen) en de Partij
Leefbaar Nuth (Suppers) kregen
geen steun van de overige raadsle-
den om definitief tekiezen voor een
140 liter-container. „Wij moeten metzn allen proberen de afvalberg klei-
ner te maken. Met de keuzemoge-
lijkheid van een 240 liter-container
wordt dat streven echter teniet ge-
daan. De kleine container is ruim
voldoende. Zeker als de mensen
zich houden aan het gescheiden in-
leveren van afval."

der Hans Goijen merkte op dat de
raad steeds nadrukkelijk betrokken
is geweest bij de mijnproblematiek,
bij de ellende en ook op positieve
momenten. Ook hijvroeg zich waar-
om daar nu van was afgeweken.

NUTH - Uit een brief van Gedepu-
teerde Staten aan het college blijkt
dat de provinciale weg in Nuth nog
zeker tien jaar door de kern zal lo-
pen. De gemeente heeftreeds meer-
dere plannen ontwikkeld om een
randweg aan te leggen waardoor de
belangrijkste verkeersader in Nuth
enigszins ontlast zou worden. „De
weg is nu eenmaal géén eigendom
van de gemeente. En daarbij is de
provinciale weg verkeerstechnisch
niet eenvoudig. De weg zou van Val-
kenburg tot de brug bij Vaesrade
aangepakt moeten worden. Maar
wij moeten allemaal blijven zoeken
naar andere oplossingen", aldus
burgemeester Coenen gisteravond
tijdens de raadsvergadering.

Van onze verslaggever

NUTH - De gemeenteraad in
Nuth is gisteravond unaniem ak-
koord gegaan met het college-
voorstel om basisschool 'De
Nuinhof, tegenover de Markt in
Nuth, meteen na de verhuizing
naar een schoolgebouw aan de
Keelkampstraat te slopen.

Raad Nuth wil
markante boom
niet omhakken

HEERLEN - De Heerlense raad
voelt zich gepasseerd, omdat hij
niet uitgenodigd is voor het sympo-
sium dat maandag in de Stads-
schouwburgwordt gehouden bij ge-
legenheidvan de herdenking van 25
jaar mijnsluiting.

Van onze verslaggever

De overheid draagt per arbeids-
plaats 7000 gulden bij; voor derest
worden de banen gefinancierd uit
bespaarde uitkeringsgelden.

Om hen toch aan de slag te helpen is
een stichting in het leven geroepen
die een arbeidscontract met de
werklozen sluit. De stichting 'leent'
haar werknemers vervolgens tegen
het wettelijk gestelde minimum-
loon uit aan instellingen in de col-
lectieve sector. Zij mogen alleen
aanvullende werkzaamheden ver-
richten en wel zo lang totdat zij vol-
doende ervaring hebben opgedaan
en dus inpasbaarzijn in het normale
arbeidsproces. Tijdens hun dienst-
verband kunnen de werklozen te-
rugvallen op begeleiding en aanvul-
lende scholing.

Uitlenen

Raadslid Zurstrassen was het daar
niet mee eens: „In Hulsberg staan
bij veel containers van 240 liter zelfs
de deksels nog open, omdat de men-
sen het vuil er niet in krijgen. Bo-
vendien ontketen je in Hulsberg en
Schimmert een oorlog als men daar
de grote container moeten inleveren
voor een kleinere."

PvdA-fractievoorzitter Arie Kuyper
stelde de kwestie aan de orde. „De
ex-mijnwerkers zijn al vergeten,
ook wij hebben nog steeds geen uit-
nodiging ontvangen. Mogen we nou
wel of niet komen?" Burgemeester
Van Zeil antwoordde dat alleen de
colleges van b en w zyn uitgeno-
digd.

Burgemeester Van Zeil benadrukte
dat de provincie tegen zijn voorstel
in de raden geen plaats had toebe-
deeld. Kuyper volhardde in zijn me-
ning dat er hier sprake is van een
'vreselijk manco' en Van Zeil zei dat
hij nog vorige week de kwestie van
deraden aan de orde had gesteld in
overleg met de provincie, maar ver-
geefs. „Ik wil dat nogwel eens doen,
maar het zal niet helpen. En dat is
spijtig, want ik ben het met u eens."

Kerstcross
e draf- en renbaan en na-

rj|r9ebied Strijthagen vormen
week donderdag weera jfecorvan deKerstcross van

gemeentepoli-
[|. Aan de start van de zesde
«ie Van deze loodzware
Sq'loop verschijnen ongeveer
L politie-agenten, mare-
t^sees en douaniers uit bin-
L en buitenland aan de
.[("■ De atleten kunnen kiezen
W^ee afstanden: 5 en 10 kilo-
\*r- Het startschot valt om 13

Ook het voormalige bibliotheek-
pand, twee garages en een werk-
plaats gaan tegen de grond. De
nieuwe lokatie van 'De Nuinhof
wordt reeds na de kerstvakantie
in gebruik genomen. Raadslid
Janssen (PvdA) pleitte voor be-
houd van de ruim tachtig jaar
oude lindeboom, die midden op
het schoolplein van de Nuinhof-
school staat: „die boom is daar
geplant op de geboortedag van
oud-koningin Juliana in 1909.
Het omhakken van deze markan-
te boom zou veel Nuthenaren te-
gen de borst stuiten."

De voltallige raad schaarde zich
achter Janssen. Burgemeester
Coenen kon toen niet achterblij-
ven: „Ik stelalles in het werk om
deze 'Juliana-boom'voor Nuth te
behouden."

Kuyper sprak vervolgens van een
hoogst merkwaardige gang van za-
ken. „De raad is het hoogste orgaan
van deze stad en nu is de gastheer
niet eens uitgenodigd. Dat niet voor
alle raadsleden plaats is, valt nog te
begrijpen. Maar er kan toch min-
stens een delegatie welkom geheten
worden."

Van Zeils opmerking dat officieel
de provincie gastheer is en niet de
gemeente Heerlen, kon op weinig
begrip rekenen. CDA-woordvoer-

Bervan de Heuvel, voorzitter van de
zeven raadsleden tellende fractie
Lenoir, prees de milieubewustheid
van de inwoners in de gemeente
Nuth: „De inwoners hebben aange-
toond over de juiste mentaliteit te
beschikken als men ziet in welke
hoeveelheden de afgelopen jaren
glas, papier, chemisch afval en koel-
kasten apart werden aangeboden.

Zij zijn milieubewust en daarom
moeten wij de mensen niet ver-
plichten een container van 140 liter
te nemen."

Milieubewust

Rood

||ej)et. is maar dat u het weet:
\®litie in Landgraaf gaat de
\\*nde weken intensief con-
W"en op het door rood lichtVJ^ " Bij een eerste controle

71 al vier automobilisten
bon geslingerd.

Scholing
Voor jongeren tot 21 jaar die na een
halfjaar tot een jaarnog geen werk
hebben gevonden, is er overigens
voor een andere opzet gekozen.
Sinds drie jaar draait het project
'Bevordering Instroom Schoolver-
laters' (BIS) dat de nadruk vooral op
aanvullende scholing legt. Deelna-
me aanBIS is nu vrijwillig. Het is de
bedoeling dat dit project wordt in-
gebouwd in het Jeugdwerk Garan-
tieplan, waarvoor de deelname
waarschijnlijk per 1 april verplicht
wordt. Ook dit plan voorziet in ba-
nen in de collectieve sector, waar-
voor contracten met een stichting
worden gesloten. De gemeenten
willen de banenpools en het Jeugd-
werk Garantieplan samen aanpak-
ken.

(ADVERTENTIE)
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Hammen

HEERLEN - De acht ge-
meenten in het Streekge-
west Oostelijk Zuid-Lim-
burg starten in 1991 met
zogenaamde 'banen-
pools' voor langdurig
werklozen die geen per-
spectief op een baan heb-
ben. Daarmee zouden in
deze regio 256 werklozen
werkervaring kunnen op-
doen.

Van onze verslaggeefster
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Dankbetuiging
Mede namens mijn echtgenote, vader en
kinderen dank ik de direktie en het personeel
van Bouwbedrijven Jongen B.V. te
Landgraaf, mijn vrienden, kennissen en alle
overige relaties voor de overweldigende
belangstelling en de enorme waardering
ondervonden ter gelegenheid van mijn
40-jarig jubileumen het afscheid van
Bouwbedrijven Jongen B.V. en de
toekenning van de ere-medaille in goud
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Heerlen, december 1990.

J.H. Kuiter.

t
"Niemand kan zijn eigen
concert des levens dirigeren".

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in ons leven bracht, geven wij u ken-
nis, dat geheel onverwacht van ons is heengegaan,
mijn man, onze vader, schoonzoon, broer, zwager,
oom en neef

Wil Ortmans
echtgenootvan

Armemarie Winiger
Hij overleed in de leeftijd van 54 jaar.

Heerlen: A. Ortmans-Winiger
Heerlen: Beat Ortmans
Heerlen: Marcel Ortmans en Andrea Peeters

Familie Ortmans
Familie Winiger

6414 JG Heerlen, 10 december 1990
Vrieheidepark 128
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 15 december om 10.00 uur inde pa-
rochiekerk H. Gerardus Majella te Heerlen-Hek-
senberg, waarna om 11.30 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium in Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdag om 18.45 uur, waarna
aansluitend de avondmis zal plaatsvinden in voor-
noemde kerk.
Wil is opgebaard in het Uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen.
Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het over-
lijden van onze secretaris, de heer

Wiel Ortmans
Wij zullen hem met dankbaarheid blijven geden-
ken.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze voor
hen moeilijke dagen.

Bestuur, dirigent, leden, Erevoorzitter
Beschermvrouw, Beschermheer
Harmonie St. Gerardus Heksenberg

Met grote verslagenheid en diepe ontsteltenis na-
men wij kennis van het plotseling overlijdenvan de
heer

W. Ortmans
secretaris Harmonie St. Gerardus Heksenberg

Damescomité en Erebestuur

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze vriend en lid aktie
oud-papier, de heer

Wiel Ortmans
Zijn vriendschap en inzet zullen altijd in onze ge-
dachten blijven.

Leden Oud-papieraktie
Harmonie St. Gerardus Heksenberg

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Wiel Ortmans
Hij zal in onze herinnering blijven voortleven.

V.T.C. Heksenberg

Enige en algemene kennisgeving

t
Zoais zij leefde,
is zij gestorven,
in alle eenvoud.

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurig
ziek zijn, op 72-jarige leeftijd toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, onze zus, schoonzus en tante

Judith Cuijpers
weduwe van

Wazo Mrösz
Florida (USA): J. van Ree-Cuijpers

E. van Ree
Brunssum: W. Cuijpers

W. Cuijpers-Peters
Brunssum, Poorterstr. 62, 10 december 1990
Corr.adres: Past. Savelbergstr. 139,
6441 AM Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 14 december om 11.00 uur in de kerk H.
Vincentius a Paulo te Rumpen-Brunssum, waarna
om 12.30 uur de crematieplechtigheid is in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Judith is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden
woensdag bezoekgelegenheid isvan 18.00 tot 19.00
uur.

Enige en algemene kennisgeving

f
In de gezegende ouderdom van 93 jaar, overleed, in
het verpleegtehuis St.-Agnetenberg te Sittard,
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,

Maria Catharina
Fiddelers

Wij vragen u voor haar te bidden.
Susteren, 7 december 1990
Het was de wens van de overledene om in stilte te
worden gecremeerd. *

t
Tot ons grootverdriet is toch nog onverwacht van
ons heengegaan, onze vader, schoonvader en opa

Antoin Claus
weduwnaar van

Gertrud Sesko
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Nijmegen: M.W. Claus
Beverwijk: I. Elzakalai-Claus

M.M. Elzakalai
Adam

6381 JK Landgraaf, 10 december 1990
Groenstraat 43
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 14december a.s. om 13.00uur in de paro-
chiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Wau-
bach-Lauradorp, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze vriend en collectant, de
heer

Antoin Claus
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij dit ver-
lies.

Kerkbestuur en collectanten van de
parochie H. Theresia en Don Bosco
te Lauradorp

Met diep leedwezen geven wij kennis dat plotseling
uit ons midden werd weggenomen, ons bestuurs-
lid, collega en vriend

Antoin Claus
Wij mochten hemkennen als een oprechte en hoog-
gewaardeerde medewerker. Zo zal hij in onze ge-
dachten voortleven.

IVN Instituut voor
Natuurbeschermings Educatie
bestuur, leden en jeugdleden
afd. Übach over Worms

t
Met onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan, ons in-
niggeliefd zoontje, broertje, kleinzoontje en neefje

Alexander Ter Haar
op de jeugdige leeftijd van 4 jaar.

Heerlen: John en Esma Ter Haar-Kurtic
Kevin
Opa's, Oma's
en verdere familie

10 december 1990
Navolaan 158, 6414 HK Heerlen
Corr.adres: Wolfsweg 7, 6471 CP Eygelshoven
GEEN bezoek aan huis.
Wij nemen afscheid van Alexander op zaterdag 15
december a.s. om 11.00 uur tijdens een plechtige
eucharistieviering in de parochiekerk van Johan-
nes de Doper te Eygelshoven, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op het parochie-
kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
de kerk vanaf 10.30 uur.

>^———"——m^——Op maandagavond 10 december jl. werd het zo jon-
ge leven van onze spontane en opgewekte leerling

Alexander ter Haar
abrupt afgebroken door een noodlottig ongeval.
Hij was pas 4 jaar oud.
Bedroefd en geschokt leven we mee met ouders en
familie.

Team, leerlingen, oudervereniging,
medezeggenschapsraad
basisschool Klimop Heerlen

t
Na een kortstondig verblijf in het verpleeghuis Ire-
ne, hebben wij afscheid moeten nemen van onze
trots.
Als vader, grootvaderen overgrootvader genoot hij
van het leven.
Zijn geweldige werklust en zorgzaam leven zullen
voor ons altijd een voorbeeld blijven.
Bedankt, Pa.

Arme Antonius
(Tonny) Joha

weduwnaar van

Anna Maria Louisa Dujardin
* Groningen, 2-6-1906 t Groesbeek, 7-12-1990

Wijehen: je huisgenote
Fritzy Slotboom

Nijmegen: Jouke en Jannie
Joha-Koppers
Tommy
Chantal

Balgoy: John en Trudy
Joha-van Antwerpen
Claudia en Jos
Holleman-Joha
Imke
Louise en Ronald

Appeltern: Freek en Sonja
Joha-Timmer
Simon
Matthijs
Lodewijk

Corr.adres: J. Joha
Veldsestraat 27, 6613 AJ Balgoy
De crematie in het crematorium te Dieren, heeft in-
middels in familiekring plaatsgevonden.

Tot onze grote ontsteltenis namen wij kennis van
het plotselinge overlijden van onze oud-penning-
meester en bestuurslid mevrouw

T. Bartelink-
van Meverden

Wij zullen ons haar steeds blijven herinneren als
een enthousiast en goed lid.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe in deze
moeilijke dagen.

Bestuur, directie, team M.R.
en ouderraad
basisschool De Meulehook Geleen
stg. kath. onderwijs St.-Ausustinus

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delenwij u mede, dat
na een zinvol leven van ons is heengegaanonze lievemoeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, zuster, tante en nicht

Anna Vermeulen
weduwe van

Leo Vanderheijden
Zij overleed voorzienvan de h. sacramenten op de leeftijd van 80 jaar, na
een liefdevolle verzorging in deHamboskliniek te Kerkrade.

Lochem: Mariet Vanderheijden
Mariëtte en Jacques
Gijsbert en Marijke, Jaap
Lucia en Bart

Heerlen: Finy en Martin
Bemelmans-Vanderheijden
Anja enRob

Schaesberg: Agnes en Wiel
v.d. Meer-Vanderheijden

Schaesberg: Peter en Ivonne
Vanderheijden-van Tinteren
Leo en Anita
Jean Michel, Rainièr, Mathijs
Michel en Susan
Marijn
Nicolle en Marco
Familie Vermeulen
Familie Vanderheijden

Kerkrade, 10 december 1990
Corr.adres: Babylonstraat 40, 6418 TN Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op vrijdag 14 december
1990 om 11.00 uur in de kerk van de H. Familieparochie aan deVeldstraat
te Schaesberg-Landgraaf, waarna aansluitend begrafenis op het r.k. kerk-
hofaan de Hoofdstraat te Landgraaf.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleances achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
De avondmis ter intentie van de overledene wordt gehouden op donder-
dag 13 december a.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum
v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

—^__________^^ i^^——■

Met leedwezen delenwij u mede, dat, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, op de leeftijd van 46 jaarvan ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
mijn lieve moeder, schoonmoeder, zus,, tante en nicht

Tiny Voncken
echtgenote van

Albert Rikers
Wij danken het verplegend personeelvan het ziekenhuis Heerlen, voor de
liefdevolle verpleging die zij heeft mogen ontvangen.

Kunrade: A.G.N. Rikers
Hoensbroek: Brigitte en Ger Lemmens-Rikers

Familie Voncken
Familie Rikers

6367 CJ Voerendaal, 10 december 1990
Lindeweg 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden zaterdag 15 december
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade, waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats te Voerendaal. IJEGelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf 10.30 ij.uur. r
Avondwake ter intentie van de overledene, vrijdag om 19.00 uur in voor- r
noemde kerk. )k
Tiny is opgebaard in de rouwkapel van Begrafenis- en Crematievereni- (Iji
ging "Voerendaal",Kerkplein 43 te Voerendaal, alwaar gelegenheid tot af- irj
scheid riemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur. *
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als .
zodanig te beschouwen. er

Rektifikatie «
In de overlijdensadvertentie van

Wiely Leurs E[(
stond abusievelijk vermeld weduwe van Miets Porteners

Dit had moeten zijn weduwnaar van 11 \
Miets Porteners *u'

6411 AK Heerlen, 8 december 1990 Dei
Muzenlaan 214

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God heden, voorzien van de h. sacra-
menten derstervenden, na een kortstondige ziekte,
tot Zich, in de leeftijd van 93 jaar, onze goede moe-
der, schoonmoeder, grootmoeder, schoonzuster,
tante en nicht

. Maria Agnes Feiter
weduwe van

Christian Joseph
Sijstermans

In dankbare herinnering:
Rotterdam: Annie in den Bosch-Sijstermans

Albert in den Bosch
Herman

Rosmalen: Joseph Sijstermans
Annie Sijstermans-Dautzenberg
Frank en Marjon
Luc

Hulsberg: Willy Sijstermans
Fredy Sijstermans-Brunero

Vlaardingen: Egid Sijstermans
Ans Sijstermans-Willetns
Ralph en Mirjam
Pascal en Saskia
Familie Feiter
Familie Sijstermans

Stem, 10 december 1990
Corr.adres: Wijnandsraderweg 14,
6336 AG Hulsberg

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 14 december om
10.00 uur in deparochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdagavond om 19.00 uur zal mede ter inten-
tie van de overledene een h. mis worden opgedra-
gen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
„I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld.
Bezoekuur van 18.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekend
heeft, nam God heden, geheel onverwacht tot Zich,
in de leeftijd van 73 jaar, mijn dierbare vrouw, onze
goede moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster,
tante en nicht

Elisabeth
Eij gelshoven

echtgenote van

Wiel Wierts
In dankbare herinnering:

Heerlen: Wiel Wierts
Mill: Maria Klomp-Wierts

Wiel Klomp
Pedro en Lianne

Voerendaal: José Pluijmen-Wierts
Lambert Pluijmen
Cindy en Moniek

Heerlen: Peter Wierts
Marij Wierts-Leblanc
Aron enRoel

Bocholtz: Mathieu Wierts
Regina Wierts-Slangen
Monika en Michel
Familie Engelshoven
Familie Wierts

Bocholtz, 9 december 1990
Kloosterhof 35
Corr.adres: Bethlehemstraat 10, 6351 LB Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op vrijdag 14 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha te
Eys.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdag om 18.45 uur zal voor de overledene de
rozenkrans gebeden worden in voornoemde kerk,
aansluitend gevolgd door de avondmis.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
„I g'n Bende", Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Be-
zoekuur van 18.00-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van ons aktief lid

Wiel Maréchal
Zijn vindingrijkheid bij de aanmaak van speeltoe-
stellen en zijn vriendschap en hulpvaardigheid zul-
len ons steeds in herinnering blijven.

Speeltuinvereniging Terveurdt, Hoensbroek

II

* De Heer is mijn herder.
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons is geweest, ge-
ven wij u kennis dat heden, na een moedig gedra-
gen lijden, toch nog plotseling van ons is heenge-
gaan, in haar eigen, vertrouwde omgeving, onze lie-
ve en zorgzame moeder, schoonmoeder, zus, nicht
en lieve oma

Wiets Mulder
weduwe van

Willem Ostermann
in de leeftijd van 74 jaar.

Munstergeleen: Gé en Fred
Michael, MarUjn, Maurice

Grubbénvorst: Arme en Pieter
Marte
Familie Mulder
Familie Ostermann

6165 SL Geleen, 11 december 1990
Kwikstaartstraat 31
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 14 december as. om 14.00uur in de aula van het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in voor-
noemde aula vanaf 13.30 uur.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het crematorium, Vouershof 1 te Geleen; bezoek
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg. waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden in Gods lief-
de is opgenomen, voorzien van de h. sacramenten,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Lei Göertz
weduwnaar van

Lies Curfs
op de leeftijd van 66 jaar.

In dankbare herinnering:
Vaesrade: Gertie en Lei

Roger, Maurice, Audrey
Vaesrade: Huub

Amstenrade: Marianne en Henk
Mike, Dave

Vaesrade: Math en Monique
Melissa

Vaesrade: Tante Gert je
Familie Göertz
Familie Curfs

10 december 1990
Tulpstraat 35, 6361 JA Nuth-Vaesrade
De plechüge uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 15 december om 11.00 uur, in de St. Serva-
tiuskerk te Vaesrade, gevolgd door de begrafenis
op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur
en van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t "

Voor hem een zegen, voor ons te vroeg, is heden,
gesterkt door het h. sacrament der zieken in de leef-
tijd van 72 jaar van ons heengegaan, mijn lieve
man, vader en schoonvader

Toon van den Bosch
echtgenootvan

Josephina Fiddelers
Sittard: J. van den Bosch-Fiddelers

Gangelt (D): Ton en Marion van den Bosch
6133 VZ Sittard, 10 december 1990
Gulicksestraat 44
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 14 december om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Padua te Sit-
tard-Ophoven, waarna de crematie plaats zal vin-
den in het crematorium „Nedermaas", Vouershof 1
te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De avondmis, mede tot intentie, wordt gehouden
op donderdag 13 december om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

*t(

I ld
T K

Het heeft de Almachtige behaagd in zijn grote liC
de tot Zich te nemen, voorzienvan het h. sacrameC
der zieken, na een liefdevolle verzorging in het bf 'jaardencentrum Heereveld te Waubach, onze lie^p
moeder, schoonmoeder, oma, tante en nicht 0t

Anna Mathilda L
Donners

weduwe van 1 {
Peter Reinders J.6

Zij overleed op de leeftijd van 79 jaar.
Wij bevelen haar in uw gebed aan. 1/

Waubach: Sjef en Eeke Reinders-SchurQn
Peter en Inge
Familie Donners
Familie Reinders tr

6374 EV Landgraaf, 10 december 1990 r°Heereveldje 17 P°
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrjg
fenis, vindt plaats op vrijdag 14 december a.s. oi^c10.30 uur in de St. Jozefkerk te Waubach. !(.Samenkomst in de kerk. Aldaar is vanaf 10.10 uiv.
gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Donderdagavond wordt moeder bijzonder heftt
dacht in de avondmis van 19.00uur in voornoemdtot
kerk. Vooraf om 18.40 uur rozenkransgebed.' 6
Onze dierbare moeder is opgebaard in derouwk*o
mer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32. Gelegenheife
tot afscheidnemen dagelijks tussen 18.00 en 18%
uur. k
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, j#c
lieven deze annonce als zodanig te willen beschcwj
wen. Kr

Enige en algemene kennisgeving
JU *t l

Uit liefde van twee geboren, ben s,
je stil en dapper heengegaan in
het stille ochtendgloren.
Verslagen, met stomheid geslagen
en bovenal veel vragen.
Het is niet eerlijk!
Tekort en met zorgen omgeven, was
jouwbroos bestaan. De herinnering \aan jouzal voor altijd in onze hart& j
gebeiteld staan.

Groot is ons verdriet om het plotselinge heenga^' ?
van onze lieveling

Peter Westheim \
geboren op 13 mei 1990. J

Zoontje van i
René en Marcia Westheim-de H» ti
Tweelingbroertje van »;
Naomi H
Kleinzoontje en neefje van l(
Familie Westheim en ';
Familie de Hue-de Winter n

9 december 1990 ;'
Vorstenstraat 60, 6411 VX Heerlen
Geen bezoek aan huis. s
Wij nemen afscheid van Peter tijdens een h. mis 'r'de parochiekerk van de Verschijning van de Ont>? 'vlekte Maagd te Molenberg op vrijdag 14decembê «
om 10.30 uur, waarna wij hem begraven op de alê '<
mene begraafplaats te Imstenrade.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk vans I
10.15 uur.
Peter is opgebaard in de rouwkamer van het U\ l
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat ' iHeerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen alda»
dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.

i^ : 2Verdriet kunnen wij mensen, niet van elkaar We-,
nemen, maar wel verlichten. Dat heeft u gedaan 1
de dagenen weken na het overlijden van mijn UeV
zoon, broer, oom en vriend

Henny Rijken
JHet heeft ons gesterkt te weten, dat hij zoV^ |

vrienden had.
Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling e i
uw bewijzen van medeleven.
Tevens onze hartelijke dank voor de medische OJB
geleiding door doktoren, verpleegkundigen en ~l
dialyse-afdeling 211 van Maastricht en Heerlen, » I
durende de afgelopen 10 jaar.

Mevr. W.C. Rijken-Kamphuis
Kinderen, kleinkinderen
en vriendin

Landgraaf, november 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenword
op zaterdag 15 december om 19.00 uur in de ps.'
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwen'1

gerheide. .' =^Vervolg familieberichten zie pagina^
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File van twintig kilometer

Van onze verslaggever Kritiek
De verdachte toonde weinig bereidj
heid om mee te werken aan de nieut
we reconstructie. Op de eerste uitt<{
hij trouwens ook al de nodige k/il
tiek. Gisteren moest hij steeds wor?
den gedragen naar de taxi.
Op 17 december wordt de zitting**!?
Den Bosch voortgezet. Dan zal 001l
mevrouw Scheien haar verhaal ver l
tellen. Tijdens de eerste zitting varj
het Hof was zij nog te zeer aangel
daan om te verschijnen.

tot Westerflier ging in beroep tegen
dc veroordeling voor dc poging tot
doodslag op dc hoofdagent.

Dc verklaring van dc 35-jarige getui-
ge wierp een geheel nieuw licht op
dc zaak. Vandaar dat zij gisteren op
Dc Kissel in Heerlen nog eens
mocht wijzen hoe een en ander in
zijn werk was gegaan. Ze vertelde
duidelijk gezien te hebben dat Uwe
B. vóór in dc auto zat en het pistool
tegen dc slaap van Weiland hield.

Hij zou vervolgens hebben gescho-
ten, om dc taxi zijn gelopen en dc
chauffeur dc beurs hebben afge-
pakt.

HEERLEN - De Duitser Uwe B.
heeft in juli 1989 op de Kissel in
Heerlen een pistool tegen de slaap
van zijn landgenoot de taxi-chauf-
feur Horst Weiland gehouden en
toen de trekker overgehaald. Een
35-jarige Heerlense die nabij de on-
heilsplek woont hield gisteren, tij-
dens de tweede reconstructie, vast
aan haar getuigenverklaring die zij
aflegde voor het Gerechtshof in Den
Bosch. Uwe B., die door de recht-
bank in Maastricht tot acht jaar ge-
vangenistraf is veroordeeld, blijft
van mening dat zijn pistool per on-
geluk afging.

B. kreeg de gevangenissstraf voor
het gijzelen van de Heerlense Elly
Scheien in het Eikenderveld, vrij-
heidsberoving van een dealeren en-
kele klanten in de Vossekuil en po-
ging tot doodslag op hoofdagent
Schlenter tijdens de gijzeling. De
rechtbank sprak hem vrij voor de
moord opHorst Weiland. Het Open-
baar Ministerie ging daarom in be-
roep. B.'s raadsman mr Van Hövell

In mei reclame
op lokale
omroepen

teld enerzijds uit angst anderzij d»
omdat haar niets gevraagd was.
B. zegt dat hij achterin de auto heef{
gezeten en ook nog een klap op d#
motorkap heeft gegeven. De getuig*
heeft dit niet gezien. De Duitser verï
klaarde aanvankelijk dat hij voor iii
de auto heeft gezeten. Twee ander^getuigen hebben die lezing bevesj
tigd. Later zei hij dat hij achterin d»
auto zat.

# Wegens tegenwerking dragen twee rechercheurs verdachte Uwe B. naar de plaats waar hij vol
rig jaarjulieen taxichauffeur om het leven zou hebben gebracht. Foto: DRIES LINSSEït

Getuige zag Uwe B.
pistool richten op

slaap taxichauffeur

heeft de Stichting Prod^to, opgericht om de belangenvan
te behartigen, fel

Tjtest aangetekend tegen devoor-
stelde tolheffing in de Randstad.
E stichting spreekt van een 'kille
rjastingheffing', welke funest is
'ï°r de Nederlandse economie.
' £'e bestaat immers bij de gratie
Fll demobiliteit. Want tijd is geld."

*T° Auto wijst er tevens op dat de
T^erlandse automobilisten jaar-
Jlks reecis meer dan 12,5 miljard
Wen aan belastingen en accijnzenPalen en dat het openbaar vervoer
L^e huidige opzet geenszins kan
r^cuneren met de auto.

"erigens deden de Tweede-Ka-
forfracties van PvdA, CDA en
J'oen Links begin deze week het
P°rstel om ook van automobilisten
J*de stadverlaten tol te vragen. Op
Jp manier worden, zo menen de
wties, niet enkel de automobilis-

nJ11 getroffen die in de stad wonen
elders woonachtig zijn.

oorstel
Porlopig zullen eerst in de steden
Rsterdam, Rotterdam, Den Haag
'Utrecht tolpleinen worden aan-
"egd. Verwacht wordt dat hetRijk
« over vyf jaar daartoe kan over-

Zo moet eerst denog in te die-
Pi Wet op de Tolheffing door de

Kamer aangenomen wor-

fcERLEN - Minister Maij
1«1 Verkeer en Waterstaat
ferweegt om in de toekomst
ik tol te gaan heffen bij ste-
Hijke knooppunten buiten
fRandstad, waaronder Heer-
h en Maastricht. Een woord-
erder van het departement

.^eft dat gisteren desgevraagd
„Concrete plannen

In er uiteraard nog niet, want
frst moet de tolheffing in de
tadstad geregeld worden."
ongezien niet eerder dan in
*95 de geplande tolpleinen
'J de vier grote steden in het
j&sten van het land opengaan,
» het zeker nog tot ver na de
'Uwwisseling duren eer ook

1 Limburg tolheffing inge-
"erd wordt.

de minister ook elders in Neder-
*Jd automobilisten tol wil laten bc-'en wanneer zij de stad binnen rij-

to, is volgens de woordvoerder
iept verwonderlijk. „Ook wat bij
gfarbeeld het rekening-rijden be-
J-ft, is het immers de bedoeling die
3\patregel op den duur landelijk
' tor te voeren."

MAASTRICHT - Lokale en re-
gionale omroepen kunnen
waarschijnlijk in april of mei
beginnen met het uitzenden
van reclameboodschappen.
Deze verwachting sprak minis-
ter D'Ancona van WVC giste-
ren uit in de Eerste Kamer.

Doodsstrijd
Daarna zette hij de motor af en liep
in de richting van de Vossekuilflats.
Onderwijl draaide hij zich nog een
keer om. De doodsstrijd van de taxi-
chauffeur werd tot in de achtertuin
van de getuigen gehoord. De getui-
ge had haar verhaal niet eerder ver-

door peter bruijns

Van onze verslaggeefster
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Milieuvriendelijke verpakkingsvulling

Amerikaanse fabriek
Ranpak naar Heerlen

De minister zei ditbij de behan-
deling in de senaat van een-
wetsontwerp ter uitbreiding
van de Sterzendtijd en het mo-
gelijkmaken van reclame op lo-
kale en regionale omroepen.
Een Algemene Maatregel van
Bestuur met nadere regels voor
het uitzenden van reclame op
lokale en regionale omroepen
gaat binnenkort naar de Raad
van State voor advies. D'Anco-
na gaat ervan uit dat de advise-
ring door de Raad van State op
een zodanig tijdstip gereed is
dat in april of mei de start mo-
gelijk is.

Oorzaak van de enorme rij auto's (ziefoto) was
het feit dat de grens met Duitsland in verband

HEERLEN - Als nasleep van de hevige sneeuw-
val van maandagavond ontstond gisterochtend
op deautosnelweg A76 eenfile van twintig kilo-
meter lengte, die zich uitstrekte van de grens-
overgang Bocholtz tot voorbij Spaubeek.

met de sneeuwval enige tijd gesloten is geweest
voor vrachtauto's. Daarnaast ontstonden er
maandagavond diverse aanrijdingen op de
A76, die voor extra vertraging zorgden.
De file bereikte zijn hoogtepunt tijdens de och-
tendspits en nam zeer geleidelijk in lengteaf. Het
duurde tot vijf uur 's middags voor de file was
opgelost. Foto:CHRISTAHALBESMA

HEERLEN - De Amerikaanse on-
derneming Ranpak gaat zich vesti-
gen op industrieterrein De Beitel in
Heerlen. Ranpak gaat machines fa-
briceren voor het maken van 'mi-
lieuvriendelijke' papieren verpak-
kingsvulling. Daarmee kan het
piepschuim dat nu veelal wordt ge-
bruikt om een doos op te vullen
waarin produkten worden verpakt,
worden vervangen.

Ranpak gaat zich vestigen aan de
Sourethweg. Directeur H. Cordfun-
ke heeft een pand van 2.000 vierkan-
te meter gekocht. In totaal wordt
voor 1,75 miljoen geïnvesteerd in de
nieuwe fabriek. Op 2 januari wil hij
de fabriek laten opstarten. Cordfun-
ke, die eerder bij Bührman Tettero-
de werkte, verwacht aanvankelijk 5
tot 6 personeelsleden nodig te heb-
ben. Over een a twee jaar moet de
produktie al zover opgevoerd zijn
dat er 20 mensen aan de slag kun-
nen.

Lokale omroepen moeten,
voordat zij reclameboodschap-
pen mogen gaan uitzenden, een
overeenkomst sluiten met uit-
gevers van in dezelfde regio
verschijnende kranten over de 'verdeling van de opbrengsten ""*
van de raclame.

Perschef bisdom:
'Mgr. Gijsen
democratiseert'

- De „democratise-
die bisschop Gijsen in zijn bis-

utt* heeft aangekondigd, past vol-
zijn perschef helemaal in deze

£*" „Maar van de bisschop vanb^rrnond had niemand dat ver-
*cht."

Volgens makelaar-directeur H. van
Can van VNH-vastgoed uit Oirs-
beek heeft Ranpak gekozen voor
Limburg 'vanwege de positieve uit-
straling'van de provincie en de gun-
stige ligging ten opzichtevan derest
van Europa. Bovendien heeft de
IPR-premie van 22,5 procent na-
tuurlijk meegespeeld bij de keuze.
Maar volgens Cordfunke is ook voor
deze provincie gekozen omdat hij er
nu eennmaal woont.

,^en toelichting op de benoeming
twee nieuwevicarissen, aan wie

1^ " Gijsen „op grote schaal" takentJegeert, ontkent de woordvoerder
k/ de bisschop „ten enen male" dat
kjf' Gijsen (58) ziek is of aangesla-
V 2°u zijn door de recente proble-
L*1 op het priesterseminarie Rol-
\\c- ~De bisschop blaakt van ener-

' Kom zelf maar kijken."

Ruim 150 ton zout
op Limburgse wegen

Grote hoeveelheid sneeuw overvalt Rijkswaterstaat
Aanvankelijk gaat Ranpak in Heer-
len alleen de verpakkingsvulling
maken. De grondstoffen bestaan
voor 60 procent uit gerecycleerd pa-
pier. Hetresultaat kan het beste om-
schreven worden als luchtige papie-
ren worsten. Daarmee kunnen an-
dere fabrikanten hun produkten bij
het transport beschermen tegen
schokken of andere invloeden van
buitenaf.

De sneeuw die in Limburg is geval-
len, tussen de 8 tot 10 centimeter,
bevond zich in de staart van het
koufront datvoor veel overlast zorg-
de in Frankrijk. De gisteren ingetre-
den dooiperiode zal overigens nog
even aanhouden. Na donderdagver-
wacht Meteo Beek een koude perio-
de, met veel winterse buien.

Heerlen wordt beschouwd als Euro-
pese hoofdvestiging van Ranpak.
Het bedrijf is van plan de machines
in heel Europa aan de man te bren-
gen. Daarom worden medewerkers
gezocht die zowel de Duitse, Franse
als Engelse taal machtig zijn.

Start
Later gaatRanpak ook de machines
produceren waarmee de vulverpak-
king kan worden gemaakt. Die ma-
chines worden vervolgens verhuurd
aan bedrijven die het materiaal dan
voor eigen behoefte kunnen produ-
ceren.

eigenlijk alleen maar mogelijk als
het verkeer gewoon doorgang vindt
en er geen files ontstaan. Dat ge-
beurde maandag wel, waardoor pas
na verloop van tijd ingegrepen kon
worden. "

Zondagavond ontstond bij Meteo
Beek de indruk dat Limburg over
niet al te lange tijd bedekt zou zijn
met een pak sneeuw. „Het is echter
nooit goed in te schatten hoeveel
dat is," meldt een medewerker van
Meteo Beek.

Maats van een geconcentreerde

'ÖoPak, waarbij bisschop Gijsen
L.r veel zaken direct verantwoor-I^Hlk tyas, komt er nu een gesprei-
Ve aanpak. De bisschop behoudt
iy^wel de eindverantwoordeüjk-
i(A ..Buiten hem om wordt er geen
ester benoemd." In kader van 'Een kern waar pit in zit'

Heidemij waardeert
twaalf projecten

Spelbreker was het sluiten van de
grensovergang Bocholtz aan Duitse
zijde in verband met ongevallen.
Door de ontstane file, op een be-
paald moment wel 15 kilomter, was
het onmogelijk op die plekken te
stooienen sneeuw teruimen", aldus
de fyeer Prins, hoofd van het kan-
toor van Rijkswaterstaat St. Joost,
die er nog aan toevoegt dat de ge-
middelde voorraad zout 4000 ton be-
draagt.

HEERLEN - Medewerkers van
Rijkswaterstaat zijn vrijwel de hele
nacht en een groot deel van de dins-
dagochtend in de weer geweest om
de wegen in Limburg sneeuw- en
ijsvrij te maken. De invallende dooi
hielp weliswaar een handje, maar
het bleeflang glad op de Limburgse
wegen. Ruim 150 ton zout moest er
aan te pas komen de autosnelwegen
in Limburg sneeuw- en ijsvrij te ma-
ken. Rijkswaterstaat was weliswaar
voorbereid op de sneeuwbui maar
kon van te voren niet inschatten dat
er zoveel zou vallen. Bovendien on-
stonden er al snel ongevallen, ge-
volgd door files, waardoor het on-
mogelijk was om op diewegen zout
te strooien.

Rijp
01etijdens de woordvoerder zinde
ijlj" Gijsen al langer op een derge-
ijt) Verandering. „De tijd moest er
df. v°or zijn. Met de komst van dee vicarissen zijn er nu schou-we deze last kunnen dragen." Staart

Zes medewerkers en 21 vrachtau-
to's met chauffeurs zijn tot gister-
middag omstreeks vier uur aan het
werk geweest.

„We hebben in de loop van maan-
dagmiddag de wegen al voorzien
van een laagje zout. Dat gebeurde
nog voordat de eerste sneeuw viel.
De wegen goed schoonhouden is

lek belangrijkste taken, die bis-
ijtj P Gijsen per 1 januari delegeert
W' 2oals gemeld) het benoemin-
ti ??leid en de priesteropleiding.
'°om zal bisschop Gijsen

R^aan ook de wijdingen van
priesters aan anderen over- Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Twaalf projecten
van Limburgse bewonersgroepen
hebben gisterenvan deKoninklijke
Nederlandsche Heidemaatchappij,
het predikaat 'Een kern waar pit in
zit' gekregen. Dat houdt in dat 1000
guldenvoor de groep beschikbaar is
gesteld;
Met de actie 'Een kern waar pit in
zit' wil de Heidemij bevorderen dat
bewoners zich gaan bezighouden
met hun eigen omgeving. Projecten
die de leefbaarheid bevorderen ko-

men in aanmerking voor het predi-
caat van de Heidemij, maar dan
moeten de bewoners wel het gestel-
de doel halen en het ook helemaal
zelf doen. Als sinds 1978 wordt de
wedstrijd gehouden. Inmiddels is
men aan de vierde ronde toe. Hon-
derddertig groepen in Nederland
stuurden een project in. Daarvan
zijn er 97 geslaagd, voor 13 is er een
aanmoedigingsprijs (500 gulden) en
20 hebben afgehaakt. In Limburg
werden 15 projecten ingediend
waarvan er 12 succesvol werden af-
gesloten

Zo maakte Buurtvereniging 't Bane-
blökske in Voerendaalzelf speeltoe-
stellen voor een speeltuin. Achten-
twintig bewonersvan de buurt waar
de speeltuin te vinden is, garande-
ren het onderhoud ervan.
In Sweikhuizen heeft de hele ge-
meenschap, zon 750 mensen, mee-
gedaan het Kerkplein op te knap-
pen. Er is 60.000 gulden op tafel ge-
komen en de mensen hebben 2000
uren werk erin gestopt. De juryvan
de Heidemij was bijzonder lovend
over dit initiatiefen - uiteraard - de
uitwerking ervan.

In Geleen, in dewijk Patersveld
geen echte speelgelegenheid. De pat
rochiekerk voorzag in een stuk. i
grond en een sponsor gaf een hek'werk. Een groep bewoners gn
daarmee aan het werk en maak:.,,
een keurige speelplaats voor de
deren in de buurt.

Mensen in de Abdisstraat en dt^
Grote Tienden in Papenhoven von 'den dat er wat weinig contact
tussen de bewoners van de straat'Buurtvereniging 't Kirkveldj kwan;
met het plan een 'jeu de boulebasGr*
aan te leggen. Toen begin juliW
jury van 'Een kern waar pit in
kwam kijken was het project prac
tisch klaar.
Verdere projecten die in aanme:
king kwamen voor het predicaa:
waren: de renovatie van een dieren
park in Stramproy, de verbetering
van een weg naar het museum ir
Melderslo, een leefproject van ba i
sisschool De Flierefluit in Venray'een paddenbeschermingsactie ir'
Maasbree, de vernieuwing van
speel- en leefterrein in Meerlo,
speeltuin in Siebengewald, eer.
dorpsfilm in Afferden, het opzi
van een archief over Well.

(ADVERTENTIE)

Italiaanse delicatessen
Farfalle alia primavera ’ 2,50/100 gram "Prosecco" ’ 16,50
(pasta-vlinders in tomaten- en paprikasaus) (mousserende witte wijn)

La Farfalla, O.Nassaustr. 14, Heerlen (naast „La Veneriana")

tvlijft woordvoerder betoogt,
Vu er voor mgr. Gijsen genoeg
J^tj °ver: algemene zaken, coördi-
«riej n'an het bestuur, representatie
****) t hulpbisschop en de vicaris-
Jigj'toezicht op de geloofsverkon-
°teh' kerkelijke dispensatie, con-

{%£ met de Heili.ge stoel> de bis"
Ssch enconl"erentie en de collega-

pen en toezicnt op het pau-

**" Mi?Stituut voor huwelijk en ge-
waarvan mgr. Gijsenkanselier is.

provincie
Woensdag 12 december 1990 "17

'Maar eerst de zaken in de Randstad regelen'

Minister wil ook in
Limburg tol heffen
Van onze verslaggever

W^^m■ nu——i nu

limburgs dagblad



Woensdag 12 december 1990 "18Limburgs Dagblad

Euër mitleiëve bic 't sjterve van miene man, ooze vader,
sjoonvader en opa

j Pierre Ruijters
waoërvuer ös eine groeëte troeës, hievuer ooze hartelikke
dank.
Gerda Ruijters-Debeije

i t Kinjer en kleinkinjer
j\/i Gebrook, December 1990

r\Jy^ De zusweiëke-deens weiërt gehoute op zauterdig 15 de-
\. cember 1990 om 19.00 uur in de St. Jan evangelistkirk i
\^^~~ Gebrook.

*———^——^—^——.—————————■——i———i—■
,

Vandaag, precies een jaar geleden, moesten wij afscheidnemen van onze
lieve mama en oma

: Anneke
l Zuketto-Weusten

Zij is nog dagelijks in onze gedachten.
Wij komen samen om haar te gedenken tijdens de plechtige eerste jaar-
dienst op 15 december a.s. om 19.00 uur in de Corneliuskerk te Heerlerhei-
de.

Kinderen en kleinkinderen Zuketto—————^—^—

Enige en algemene kennisgeving

f
In volle overgave aan Gods heiligewil, is na een in-
tens en welbesteed leven van zorg en liefde van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, grootvader
en overgrootvader

Peter Hubert Pie
Ruijters

weduwnaar van

Adelheid Holzkamp
in de gezegende ouderdom van 97 jaar.

In dankbare herinnering:
Maasmechelen: Martin Ruijters

Sittard: Elly Griek-Ruijters
Tjibbe Griek
de klein- en
achterkleinkinderen

Amstenrade, 10 december 1990
De Gijselaar 10
Corr.adres: Gulicksestraat 30, 6133 VX Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 14 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus Canisius te Puth-Schinnen,
gevolgd door de begrafenis op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdag a.s. om 18.30 uur avondwake in de ka-
pel van huize Elvira te Amstenrade.

mi==—■

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij de ziekte, het overlijden en begrafenis van
mijn lieve vrouw, moeder en orna

Maria Anna
Ristenpatt-Trompetter
Betuigen wij uw allen onze oprechte dank, een spe-
ciaal woord van dankaan het verplegend personeel
Hamboskliniek. ,

Uit aller naam:
P. Trompetter
Kinderen en kleinkind

Kerkrade, december 1990
Lupinestraat 141
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 16 december a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van het St. Martinus te Spekholzerheide.

Nu jemijn handen niet meer aan kunt raken
Raak jewel mijn hart nog aan.

Uw blijken van medeleven, warme woorden van
troost en condoleances bij het overlijden van onze
zoon, kleinzoon, broer, zwager, oom en neef

Pascal van Rumpt
waren ons een grote steun en troost. Daar willen
wij u hartelijk voor bedanken.
Door de aanwezigheid van zijn vele vrienden, is ons
gebleken dat hij geliefd en gerespecteerdwerd.

Henk en Annie
van Rumpt-Cuijpers
Kinderen en kleinkind
Familie van Rumpt
Familie Cuijpers

Heerlerheide, december 1990
De zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 16
december a.s. om 11.00 uur, in de St. Corneliuskerk
te Heerlerheide.

t Franciscus Joannesvan Oers, 78 jaar, weduwnaarvan Margo deLeijer.
Corr.adres: Eglantier 3, 6081 CJ Haelen. De plechtige eucharistievie-

ring zal worden gehouden op donderdag 13 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

tPetronelle Maria Barbara van de Sluiszen, 82 jaar, echtgenote van Pe-
trus Hubertus Selder. Corr.adres: Kapperlaan 22, 6041 JC Roermond.

De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op donderdag 13
december om 11.30 uur in de H. Geestkerk te Roermond.

t Johannes Daniël van Cruchten, 77 jaar, echtgenoot van Maria Pauline
Hendrika Sillen. Corr.adres: Julianalaan 30, 6042 JG Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 13 december
om 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Maasniel.

tNelly Schreurs-Ingeveld, 46 jaar, echtgenotevan Mart Schreurs. Corr.-
adres: Statenlaan 11, 6085 AR Hom. De plechtige eucharistieviering zal

plaatsvinden op donderdag 13 december a.s. om 10.30 uur in de St. Marti-
nuskerk te Hom.

tJac Brinkman, 77 jaar, weduwnaarvan Maria Heltzel. Corr.adres: Past.
VrancKenlaan 53A, 5953 CN Reuver. De plechtige uitvaartdienst zal

worden gehouden op donderdag 13 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Lambertus te Reuver.

t Frits Dodefridus JohannaKooien, 47 jaar. Corr.adres: Kon. Wilhelmi-
nalaan 84, 6071 ER Swalmen.

j

Voor uw blijken van medeleven, h. mis-
sen, bloemen en de vele schriftelijke
condoleances bij het overlijdenen deuit-
vaart van mijn lieve man, vader en opa

Harrie Stienen
willen wij u oprecht dankzeggen.

Mevr. G.J. Stienen-Paffen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op zaterdag 15 december 1990
om 19.00 uur in de H. Drievuldigheids-
kerk te Schaesbergerveld.

DONDERDAG 13 DECEMBER
begint de grote

WINTEROPRUIMING
Finy
Bleiïlevens -«*"

simpelveld
Panneslagerstraat 15 Simpelveld.

MODE IN MAAT 38 tot 52.

t Willem Huntjens, oud 67 jaar, weduwnaar van Mathilda Frantzen, ,
Wycker Grachtstraat 8, 6221 CW Maastricht. De uitvaartdienst vindt

plaats donderdag 13 december a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van
St. Martinus .te Wyck-Maastricht. Schriftelijk condoleren.

tMathieu Montulet, oud 84 jaar, echtgenoot van Leonie Haeren, Lage
Kanaaldijk 99-b, 6212 AL Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats

donderdag 13 december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Pie-
ter op de Berg-Maastricht. Er is geen condoleren.

tMie Schoenmakers, 63 jaar, echtgenote van SefKempkens. Corr.adres:
Paardenbroek 6, 6065 CR Montfort. De uitvaartdienst zal gehouden

worden donderdag 13 december om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Catharina te Montfort.1 -

LIMBURG «
25 JAAR VERDER

Zaterdag 15 en zondag 16 december a.s.

OPEN DAGEh
Mijnmuseum en Steenkolenmijn oE

■■■■■■■■■I zal

Op 17 december is het 25 /^S^,.^g? DaalhemerweginValkenDßa

jaar geleden dat minister v I dragen hun steentje bij

Den Uyl de sluiting van de ltltMM JH Hk KtA„it deze herdenking. On

mijnen aankondigde. Jfilfcil De Open Dagen vormen

Dit wordt herdacht met JH m iedere geïnteresseerde'

MIJNMUSEUM
de manifestatie KERKRADE goede gelegenheid om e &e

tblj;. tekijken hoe hetvroeger*we
ft ba;

) 17 Zaterdag en zondag tus
lm
i

10.00en 16.00 uur bent u 1Wc

STEENKOLENMIJN -Steenkolenmijn aan de VALKENBURG harte welkom.

GRATIS ENTREE 4a
X
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Van onze redactie economie

°fficiële mededelingen
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
ie burgemeester van Schinnen
:rengt ter openbare kennis, dat met

van 14 december 1990 gedu-
bde één maand ter gemeentese-
Cptarie, afdeling Ruimtelijke Orde-
i 'ng (kamer 209) voor eenieder terï^age ligt:

|)et ontwerp-bestemmingsplan
Herziening terrein Solberg" metI <*e daarbij behorende toelichting;

ontwerp van een tweetal gewijzig-
Qe artikelen uit de planvoor-
Schriften behorende bij het be-
stemmingsplan "Breinder-Heg-
8e-Nagelbeek", schacht IV-com-

edürende de bovenvermelde ter-
2'Jn kan eenieder schriftelijk be-aren indienen tegen deze ont-- erP-plannen bij de Raad dezer ge-
ënte.J^Waarschriften dienen gericht te
§ aan de gemeenteraad van

Uoklnnen' Postbus 50, 6365 ZH
i binnen.
rennen, 12 december 1990

~e burgemeester van Schinnen
* -I.J. Loefen

GEMEENTE SCHINNEN
U BEKENDMAKING
i^s burgemeester van Schinnen
v akt bekend dat de raad in zijn

van 22 november 1990
floten heeft te verklaren dat een
vQ

stetnmingsplan wordt voorbereid
j, 0r het perceel kadastraal bekend
geënte Schinnen sectie C, nr.
h*< plaatselijk gelegen aan de
t)5io Savelbergstraat te Schinnen.
(je Raadsbesluiten met bijbehoren-
v0 tekeningen liggen vanaf heden

0r een ieder ter inzage gedurende
va °Peningstijden op werkdagen
v n 9.00-12.00 uur en 's woensdags
\%i H.00-16.00 uur alsmede van
<*«. tot 21.00 uur ter gemeentese-

etarie, Scalahof 1, kamer 2.09.
binnen, 12 december 1990

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

steeds op dat de produkten vóór de
Kerst in Wolgograd gedistribueerd
zijn. Maar dat is minder zeker dan
twee weken geleden nog veronder-
steld.

Kamer hoort
minister over

Oost-westbaan

HEERLEN - De stad Keulen, die net als Luik een stedenband
onderhoudt met Wolgograd, is reeds met een konvooi onder-
weg naar die Sowjetrussische stad. Maastricht, Heerlen, Aken,
Luik en Hasselt hebben twee weken geleden besloten geza-
menlijk een voedselhulpactie te starten voor diezelfde plaats.
Die begint zeer langzaam gestalte te krijgen. Keulse kwartier-
makers die sinds enkele dagen in Wolgograd verblijven heb-
ben het thuisfront gisteren een lijst gegeven met middelen
waaraan de inwoners van de 800.000 koppen tellende stad be-
hoefte hebben.

DEN HAAG -De Tweede Kamerpi begin volgend jaar een monde-
l Ang overleg houden met minister

Maij-Weggen van verkeer en
waterstaat over de plannen voor de

bij LuchthavenMaastricht. Dat is gisteren besloten1 een vergadering van de Kamer-
emissie verkeer en waterstaat.

Werving
In Hasselt lijkt men desondanks de
meeste voorbereidingen te hebben
getroffen voor de hulpactie. Het
goedbeluisterde lokale radiostation
Radio HitFM zendt bijvoorbeeld re-
gelmatig wervingsspotjes uit met de
bedoeling dat bedrijven en particu-
lieren geld storten. Afhankelijk van
de hoogte van het gestorte bedrag
wordt de naam van het bedrijf ver-
meld of een interview afgenomen
met de directeur.

Patiënt kan naar eigen operatie kijken

Galstenen verwijderen
met behulp van camera

" Een galblaas-operatie waarbij de patiënt (indien gewenst) maar ook de doktoren via
het scherm zeer precies de handelingen kunnen volgen. Tweede van rechts op defoto is dr.
Go. Foto: AV-DIENSTAZM"friderwerpen van gesprek zullen

j'Jn het aanvullend Milieueffecten-aPport dat dit jaar is uitgebracht; Ver de Oost-westbaan, de toepas-
'lg van een nieuwe geluidnorm
°or nachtvluchten na aanleg van

,le baan en het voornemen van het'^binet om f95 miljoen bij te dra-
*el in de isolatiekosten van wonin-gen rond „Beek".

!H e PvdA-fractie in Tweede Kamer
grote twijels o.ver die rijks-

'Jdrage. Bovendien heeft fractie-
voorzitter Thijs Wöltgens vorige

eek de aanleg van de Oost-west-aan ter discussie gesteld in deze*rant. De CDA-fractie in deTweede
',njijher wil daar niets van weten. Het
y^A vindt juist dat de pntwikke-
]"S van de luchthaven wordt be-

door de milieu-eisen die
gesteld bij aanleg van de'^eede baan bij Beek.

Examens
h3*l de Technische Universiteit1Jndhoven slaagden bij de faculteit■ ierktuigbouwkunde voor het doc-
tJaal examen: P. Grimbergen uit[.'«ard, W. Weekers uit Weert en M.°ütermans uit Schinveld.

Tijdens de kerstmarkt van aan-
staande zaterdag zullen verschillen-
de artiesten op de Hasseltse markt
pro deo een optreden verzorgen en
zal er onder het publiek worden ge-
collecteerd. Negenhonderd bedrij-
ven in de regio Hasselt &ijn aange-
schreven om de actie financieel te
ondersteunen.,

De vraag om basisvoedingsmidde-
len is niet zo groot. Daarentegen wil
men wel pakketten met daarin lin-
zen, erwten, soja, havervlokken,
rijst, margarine, melkpoeder, kin-
dervoedsel, houdbare vleeswaren,
cacao, chocolade en bonbons en
soep in poedervorm. Verder vraagt
men met name medicamenten en
dan speciaal vitamine-tabletten die
niet met water ingenomen hoeven
worden. Want volgens een woord-
voerster is de kwaliteit daarvan mo-
menteel niet al te best. Ook aan ba-
bykleding zou behoefte bestaan. De
stad Keulen overweegt in Wolgo-
grad een semi-permanent kan-
toortje te openen. „We willen daar

zeker eeri, halfjaar werkzaam zijn",
zegt een woordvoerster van de
Keulse organisatie.

De vertegenwoordigers van de vijf
steden uit de Euregio hebben in te-
genstelling tot Keulen nog geen dui-
delijk beeld van hun voorgenomen
hulpaan de stad aan de Wolga. Geen
enkele stad kon gisteren melden
hoeveel geld er inmiddels op de
daarvoor bestemde giro- en bank-
nummers is gestort. Daarvoor is de
actie volgens de zegslieden pas te
kort aan de gang. Zelfs de wijze
waarop het transport moet plaats-
vinden en de datum van vertrek zijn
onduidelijk. Men hoopt er nog Datzelfde is deze week gebeurd

vanuit Maastricht. Honderdvijftig
bedrijven in de omgeving hebben
een brief gekregen, verder hoopt de
Maastrichtse coördinator per fax
nieuws en foto's uit Wolgograd zelf
te ontvangen om de ernst van het
probleem duidelijk en 'wereldkun-
dig' te maken. Bild-Zeitung en de
ARD willen de tocht naar Wolgo-
grad volgen en sponsoren, zo heeft
de Akense coördinator gisteren ge-
zegd. Ook daar valt, net als in Heer-
len en Maastricht in de verste verte
al iets te zeggen over de inkomsten
aangezien de bank- en giro-afschrif-
ten nog niet verwerkt zijn, zo wordt
gemeld.

MAASTRICHT - Patiënten kun-
nen voortaan in het AZM precies
de verrichtingen van de chirurg
volgen als hij hun galstenen ver-
wijdert. Mét de zogenoemde
'kijkmethode' bij galblaasopera-
ties zijn grote littekens voortaan
overbodigen wordt de ligtijd van
de patiënten behoorlijk bekort.
Bovendien kan de patiënt de
hele operatie op de monitor vol-
gen, omdat hij slechts plaatselijk
verdoofd is.

Door drie andere gaatjes brengt
de chirurg vervolgens op afstand
bedienbare instrumenten in de
buikholte. Terwijl een chirurg de
camera bedient, opereren de an-
deren met behulp van het beeld-
scherm de patiënt. Eerst maakt
men de galblaas vrij, die is inge-
bed in de lever. Vervolgens ver-
wijdert men door één van de
kijkgaten de galblaas en galste-
nen. Hierna worden de instru-
menten weggehaald en kunnen
de wondjes worden dichtge-
maakt.

Een kijkoperatie wordt uitge-
voerd door een team van drie
chirurgen en een operatie-ver-
pleegkundige. Door een klein
steekgaatje onder de navel van
de patiënt wordt een minuscule
camera de buik in geschoven.

het werk, waardoor de maat-
schappelijke kosten ook lager
uitvallen. Niet iedereen kan ech-
ter in aanmerking komen voor
een dergelijke operatie. lets
meer dan de helft van de mensen
die zon operatiemoet ondergaan
kunnen via de 'kijkmethode' be-
handeld worden. Dit is afhanke-
lijk van de verwachte duur van
de ingreep en van de fysieke en
psychische conditie van de pa-
tiënt.
Per jaarworden ongeveer 15.000
mensen geopereerd aan hun gal-
blaas. Bij vrouwen komt de
kwaal drie keer zo vaak voor als
bij mannen. Het operatieteam
van het AZM onder leiding van
dr. Go en dr. Gouma, behandelt
inmiddels patiënten uit heel Ne-
derland volgens deze hoog-tech-
nische ingreep.

Deze kijkgaatjes veroorzaken
nauwelijks zichtbare littekens.
Een andere prettige bijkomstig-
heid is, dat de opnameduur aan-
merkelijk korter is dan bij tradi-
tionele galblaasoperaties. De pa-
tiëntkan na een week alweer aan

Onderzoek nog
niet afgerond

Vervolg van pagina 1

De nationale voedselhulpacties in
Duitsland en Nederland lijken de
Euregio in haar afzonderlijke actie
parten te gaan spelen, menen zij.
Volgens mr B. Wilms, coördinator
in Maastricht is burgemeester
P. van Zeil van Heerlen gevraagd
op het 'diplomatieke vlak' te be-
werkstelligen dat zaterdag aan-
staande de Euregio in de nationale
televisie-uitzending zijn zegje kan
doen of anderszins via die uitzen-
ding aandacht kan vragen voor de
hulpactie voor Wolgograd. Daartoe
zou hij de ledenvan het landelijk co-
mité Bukman en Braks aan de jas
trekken.

Pope Venlo
schrapt

85 banen

Lotharingen bemiddelde bij onroe-
rend-goedtransacties en was in het
beginstadium van de onderhande-
lingen ook betrokken bij de ver-
koop van het recreatiepark Hom-
melheide. Gemeentesecretaris
Montforts is ruim een jaar commis-
saris van het bedrijf geweest, een
functie die hij per 1 oktober 1989
heeft opgezegd.

VENLO - Bij Philipsdochter Pope
in Venlo worden 85 arbeidsplaatsen
- voornamelijk in de ondersteunen-
de afdelingen - geschrapt. Dat heeft
de directie gistermiddag aan het
personeel meegedeeld. De maatre-
gel is een onderdeel van de efficien-
cy-campagne die Philips-president
J. Timmer op 25 oktober aankon-
digde.

vestiging ondermeer sprake is van
onvoldoende procesbeheersing, on-
voldoende benutting van mensen

Visser: „Een zeer sombere zaak.
Eigenlijk is het droevig. Hoe heeft
het ooit zover kunnen komen."

Uit de adviesaanvraag van Philips
blijkt namelijk dat in de Sittardse

De componentendivisie in Sittard
maakt dit jaarbij een omzet van 225
miljoen gulden een verlies van 12,5
miljoen. En de PMF-afdeling ver-
liest ongeveer 1 miljoen bij een om-
zet van 225 miljoen.

weer gezond te maken. Maar de
bonden vragen zich af of Philips er
met 293 mensen minder ook meteen
gunstiger voorstaat.

SITTARD - De vakbonden hebben
gisteren een onbevredigend ge-
sprek gehad met de directie van
Philips in Sittard. Philips wil 293
banen schrappen om de vestiging

Bond somber
over Philips
in Sittard

en machines en dat het bedrijf last
heeft van dalingen van de markt-
prijzen. „Daaruit zou je kunnen af-
leiden dat ze het bij Philips Sittard
gewoon niet kunnen", aldus dis-
trictsbestuurder B. Visser van de
Industrie- en Voedingsbond CNV.
„Dan vraag ik me af of het wel beter
gaat als er 293 mensen minder wer-
ken. Wil Philips de problemen aan-
pakken, dan zal er eerst iets binnen
de bedrijfscultuur moeten verande-
ren."

Hoofdofficier van justitie mr J.
Franssen bevestigde de huiszoekin-
gen, maar wenste geen nadere me-
dedelingen te doen, omdat het on-
derzoek nog in volle gang is. Op de
vraag of op korte termijn aanhou-
dingen te verwachten zijn, ant-
woordde Franssen ontkennend.

Voedselhulp van Euregio krijgt langzaam gestalte

Keulen eerder met
hulp aan Wolgograd

Woensdag 12 december 1990 "19
rovincie

Hoewel ook bij de accountant van
Lotharingen een huiszoeking werd
verricht, moet er weinig belang aan
de rol van dit bureau in het geheel
worden gehecht, aldus Franssen.

Tot nu toe heeft justitie steeds in het
midden gelaten tegen wie ofwat het
onderzoek is ingesteld. In Susteren
wordt er echter van uitgegaan dat
de naspeuringen van de rijksrecher-
che op mogelijke belangenverstren-
geling bij Montforts zijn gericht.

Tegelijkertijd probeert Pope, een
producent van draad- en kabelpro-
dukten - 35 vacatures elders in het
bedrijf op te vullen. Het gaat om
nieuwe, innovatieve activiteiten, die
niet door interne overplaatsingen
opgevuldkunnen worden.

Banenverlies bij Philips in Limburg

Bij Pope Cable and Wire BV werken
nu 830 mensen. Door het verlies van
85 banen en het scheppen van 35
nieuwe banen, zal het personeelsbe-
stand eind 1991 netto met 50 ge-
daald zijn tot 780. Volgens een Phi-
lips-woordvoerder zal de afslanking
worden bereikt met naleving van
het sociaal plan dat met de vakbon-
den is afgesproken.

De gemeentesecretaris, die tijdelijk
met ziekteverlof is, wilde geen com-
mentaar geven. „Ik heb me voorge-
nomen me in deze affaire geheel te
onthouden van commentaaren daar
wil ik me aan houden."

worden doorgestreept. Deze week
werd bekend dat in Sittard 293 ar-
beidsplaatsen verdwijnen en giste-
ren kondigde Philips het schrappen
van 85 arbeidsplaatsen bij dochter
Pope aan.Duizend Philipsbanen

weg in de provincie

Mogelijk nog meer arbeidsplaatsen weg

Botte bijl
Daarmee is Limburg flink getroffen
door de saneringsmaatregelen van
het in moeilijkheden verkerende
bedrijf. De bonden en de werkne-
mers zijn geschokt. Philips-presi-
dent JanD. Timmer beseft dat: „Als
u het de botte bijl wilt noemen, mag
u dat van mij doen. Maar ik zie het
genuanceerder. Ik zie het als het ne-
men van je verantwoordelijkheid",
zei hij laatst tijdens een persconfe-
rentie.

Bestuurder Terpstra van de Indu-
strie- en Voedingsbond CNV zegt
de indruk te hebben dat Philips met
deze reorganisatie „wild om zich
heen aan het slaan is. Herstel van de
financiële positie van de onderne-
ming is het uitgangspunt en kenne-
lijk het enige doel. Naar de gevolgen
voor de werknemers wordt niet ge-
keken".

Van onze redactie economie
HEERLEN - Met de gisteren be-
kendgeworden sanering bij Pope in
Venlo erbij, zijn nu al in totaal ruim
duizend arbeidsplaatsen bij Philips-
vestigingen in Limburg geschrapt.
In vier maanden tijd heeft presi-
dent-directeur J. Timmer wat Lim-
burg betreft zijn bijnaam Orkaan
Gilbert dubbel en dwars waarge-
maakt.

En nog is het niet gedaan met de be-
zuinigingen. Vooral in Heerlen
vreest men dat er binnenkort nog
een keer een onprettige mededeling

op het prikbord verschijnt. De con-
sequentiesvan denieuwste bezuini-
gingsronde zijn hier nog steeds niet
bekendgemaakt.
Even was er in Heerlen hoop dat het
Japanse electronicabedrijf Phoenix
de afdeling voor LCD-panelen zou
overnemen, waardoor ongeveer 100
banen gered konden worden. Maar
Phoenix heeft onlangs laten weten
geen belangstelling meer te hebben.

Maatregelen
Het begon op 3 september, toen
Timmer een drastische afslanking

van de divisie componenten aan-
kondigde. Voor de Philipsvestiging
in Heerlen betekende de maatregel
het verdwijnen van 140 arbeids-
plaatsen. Door andere bezuinigings-
maatregelen en door de verkoop
van de zendbuizenproduktie gingen
er bovendien nog 60 banen extra
verloren.

Op 12 november bleken in Roer-
mond 300 banen te moeten verdwij-
nen. De grootste klap viel bij de af-
deling voor chipsweerstanden. Een
dag later volgde de mededeling dat
bij de vestiging in Weert 130 banen

(ADVERTENTIE)

ft*nscarbo \:ï:/^ststoframen [m

(ADVERTENTIE)

M'n il» |J^

SCHAPEWOLLEN DEKBEDDEN
Heerlijk warm en absorberend!

135x200 van 194 - voor 155,00
200x200 van 292- voor 235,00
240x200 van 347- voor . 285,00
Veren kussens 17,95

DONSDEKBEDDEN 65%
140x200 van 395- voor 199,00
200x200 van 599- voor 350,00
240x200 van 749- voor 395,00

DEKBEDDEN VOLDONS 90%
140x200 van 475- voor 295,00
200x200 van 695,- voor 450,00
240x200 van 825,- voor 495,00

DUBBELE DONSDEKENS 65%
EEN VOOR HET VOORJAAR
EN EEN VOOR DE HERFST,
SAMEN VOOR DE WINTER
EEN IDEALE COMBINATIE
VOOR ALLE SEIZOENEN

140x200 van 649- voor 395,00
200x200 van 895- voor 625,00
240x200 van 1125- voor 750,00

DUBBELE DONSDEKENS 90%
140x200 van 699- voor 450,00
200x200 van 996- voor 695,00
240x200 van 1125- voor 795,00

1 —
Bij aankoop van een dekbed

10% korting op nieuwe
collectie overtrekken

Grote sortering
kersttafelkleden
Damesconfectie

nu!!!
30 tot 50%

korting
Fraaie bedspreien

vanaf... 98,-
Alleen bij...

(ADVERTENTIE)

i^aQw. W Het enige echte Griekse
&s[*§& specialiteitenrestaurant

%istn^v JL ** éevestiéd in Heerlen
Dautzenbergstraat 17C, 6411 LA Heerlen. Tel. 045-719544
Dagelijks geopendvan 16.30-23.30 uur. Afhalen is mogelijk.

_.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggeefster

Limburgs dagblad
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IVI It "^Üs^ SPONTIN SIROOP \^~
/-■' \ mmi HÉX KONIJN QQQ éÉ f X^^^S Sinaasappel of grenadine, I g-

fc*** i iiiiiiiinMiiimiMDiwjiwiwii* .mvi:»\.imm\iummmmmmmmwm^Êmmmmmmmmm^ 100 gram O C%f\ "^SÊ ■■* * ..**-"-■-■ <* Aa n. «t
ïw/ KM ~*rEfim\W V . JSy —J|| AMSTEL GOLD Ua,

JACKYCHANTY-MOUSSE i a «-■*^ 1 Solfïiter 5-99 Ï

MONA CRÈME FRAICHE ’ MAGERE VARKENS- verpakt, O /IC »«
125ml 165 LAPPEN fi QQ | f pak2sogram .H-Q

ZALMSALADE OAQ jlp BRAADWORST gQQ I Fle\i7oi^r°i!r3ffO M99 |
KIP/KERRIE SALADE KIPPEBOUTEN Fl^öliteJ 1 5^4.95 £
250 gram O QQ % 6stuks, Q QQ Hesü.b liter j>*r-iww

559^..Z7*/ ca.l6oogram O.^7Z/ KNORR SAUZEN ,

\ « * SCHARRELKIPFILET LES NUTONS PATÉ'S Diverse soorten, 11 Q ft'
RAGOUT V^!^B Hf Perkil° Ol RH Room,peper,ardennerof 025 llter J—L»/ fnRundvlees, kalfs, champignon of j A\.±..*J\J champignon, I AQk FRUITCOCKTAIL L,
kipperagoüt, blik 400 gram ' 100 gram JU7S ±.*K7 Op zware siroop, O/lQ SS£Q _»»^ 1/1blik 2&3£m.*TO FI 1 ""CT'"/viïfflii"lßSff' ""Mm/M,,,, Hi 1"U^ VARKENSROLLADE JïS?" "—-.,,, DOPERWTE N EXTR A L

I^^WtoirM^fffP jf| 14 «*ml^H Blik 170 gram 4^65 CLm<J -J »i,

400 gram rmËËmmK^ l3j Jkjf^ ' Blik 227 gram U.OO ft

*p Bij Miro beginnen de
kerstdagen vandaagal.

i^'Sf*rf' Tm^\ perlOOgram 2*99^-0%/ M -?%>, OCEAN CRANBERRIES >

FRANSE STOKBROODJES UIT EIGEN BAKKERIJ: ROOMBRIE MARCO 60+ LANGNESE HONING 'Pak2stuks *J OC PAIN DE CAMPAGNE Versvan'tmes, 1 QQ 1 n r\r\ \*-e*-+J 500gram O7Q perlOOgram J..Z70 jjj» Potsoogram \

Pak 100 gram -| QQ /»*j| B k Heel Ó f\Q PerlOOgram UG LéLZJ

UITDENOTENBAR: jËLJik M 800 gram 1 Qf\ <*jf* J O CZQk
MIRO MIX 't £Q |JP^ 2t35 # :;, >■■ 170 gram 3#9rQ.VJZ7
Per2sogram l.O^ / j TURBANA BANANEN

SMITHS PETATO'S *>^\ 1 C/^- ZakBsgram -1 /*Q DANEROLLES O7Q >" "" gt Kilo -L.^JU

\Wm SMITHSBUGLES DANEROLLES SUPER OCA
| ZakBsgram I£Q 340gram QAQ ) Kilo Z.DU

| SMITHS GRAINO'S COBERCOUMER |. JF^ VERSE PATAT

lilnïTCKV^li»^ ZakBsgram *I £Q Aardbei, "1 QQ ' Tr . J^; 1 7al(7U,
Br!lltl 25dl i^Loy 350 mi 2^i.öy

-^
Zak7s°gram "*■■*-*■*lïl^^H^P' ***! i COBERCOUMER Jj IN ONS RESTAURANT:

f 4k ii. 500ml IQQ *& ZIGEUNERSCHNITZELigP^ \k jj *##** *»„--' MET FRITES

BRESSOT OOQ O^jiJÊKL I . Tl # CAMEMBERT OAQ 7.95 [~ZZ
D ISOgram 2^Ó.aCÓ F ’ 250gram I+^ # -*/W

■ * 50 12 90 ifcS j4mm ÉaAY f Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 15 december a.s.. | /

[ Lage prijzen enwinkelgefcïak onder één dak.
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'Rectorschap vreet energie'
Martin Goessens neemt vermoeid afscheid van Eijkhagencollege fers. Maar ik denk dat we ook

nogal wat leerlingen verloren
omdat we geen gymnasium heb-
ben. Er zijn natuurlijk in Land-
graaf ook ouders die kun kroost
een klassieke opleiding willen
geven. Die moeten danuitwijken
naar Heerlen ofKerkrade."

De vijfjaar durende fusiebespre-
kingen tussen het Eijkhagencol-
lege en de mavo's Petrus & Pau-
lus en Het Wormdal 'vraten' het
laatste restje energie van Goes-
sens. Anderhalfjaar geleden had
hij er uit kunnen stappen maar
kon het niet over zijn hart ver-
krijgen om het mes in het varken
te laten steken.

LANDGRAAF - Hij zal zich zeker nog een keer omdraaien
als hij binnenkort voor het laatst de trappen afdaalt van het
Eijkhagencollege. Rector Martin Goessens (57) neemt op 1
januariofficieel afscheid van de school waar hij 24 jaaraan
verbonden was. De Doorstromingsregeling voor Onder-
wijspersoneel (DOP) maakt het hem mogelijk om op rela-
tief jonge leeftijd eruit te stappen. Hij is er aan toe.

Klsgalerie, Raadhuisplein 19. De ten-
'nstelling 'Eigenwijze Portretten' met
kunstenaars Philip Akkerman, Ad
fitsen, Dolf Henkes, Charlotte van
Handt en Emo Verkerk. T/m 16/12,
'ningstijden di t/m vr 11-17 uur, za en
14-17 uur. Credit Lyonnais Bank. Fo-
expositie van Marri Bot in de 8 Lim-
*gse kantoren. T/m 31/12, open ma
f vr van 9-16 uur. Galerie Signe,
fcrstraat 82a. Expositie van Josien
Snneker, Alix Spilker en Digna
ks. Van 15/12 t/m 27/1 1991, open do
1zo van 14-17 uur. Galerie De Nor,Nrstraat 302. Expositie van Jan Kus-
*" T/m 30/12, open tijdens café-uren,«n za vanaf 17 uur. NMB, Bongerd 13.
positie van André Offermans. T/m
12, open ma fm vr van 9-16 uur.Ro-
fRentenaar, Ten Esschen 26 (bij ten-
fhal). Expositie van Minke Lipseh-de
fes. T/m 15/12, opendi fmza van 10-17
fen do van 10-21 uur. Galerie de Kon-
jjtatie, Putgraaf 5 (naast de Lucius-

■). Schilderijen van Jos Limpens en
"ric Lateurtre. T/m 16/12, open za en
14-17 uur. Thermenmuseum, Corio-

Jumstraat 9. Expositie 'Prix de Rome
"0, Architectuur en Stedebouw &
pdschapsarehitectuur'. Tm 13/1,
rn di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17

'r Oude Jongensschool (Martinus-
fjool), De Doom 7 Weiten. Expositie
Pen Dag. Tekeningen, schilderijen en
"arellen van cursisten van Creatief
Itrum Welt & Art. Geopend zo 16/12
111-16 uur.

LANDGRAAF
Werie Ipomal. Kerkberg 2. Tekenin-
" van de Puerto Ricaanse kunstena-
ÊSusana Herrero Kunhardt. T/m 6/1
fl, open do t/m zo van 13-17 uur. Het
pdhuis, expositie van de VlaamsePUder en graficus Roger Raveel. T/m

HEERLEN

was onderwijzer en schreefFran-
se brieven voor duivenmelkers
dié hun zaakjes in België en
Frankrijk niet zelf in die taal
konden regelen. Negen kinderen
telde het gezin dat na de dood
van vader moest zien rond te ko-
men van een karig onderwijzers-
pensioen. Toen Martin zijn eerste
salaris (152 gulden) in 1952 op de
keukentafel deponeerde was dat
voor zijn moeder een mijlpaal.
„Jong, gelukkig zijn we er nu
door", verzuchtte ze.

Er heerst een merkwaardige rust
in het schoolgebouw dat toch er-
gens in zijn ingewanden 1164
leerlingen moet herbergen.
'Proefwerkweek', verklaart
Goessens de stilte. Zijn direc-
tieklamer ziet er al even opge-
ruimd uit als de hele school.
Blauwe vloerbedekking, donker-
bruin plafond, gedempte verlich-
ting. „Wilt u mijn opvolger, de
heer Heinrichs, ook even spre-
ken?", vraagt hij als deze zich in
de kamer vertoont. Haalt vervol-
gens koffie, slaat zijn benen over
elkaar. Taxerende blik achter de
brilleglazen.

Weg
De gemeente Landgraaf tergt de
school met het voornemen een
weg aan te leggen in een gebied
wat Martin Goessens als een van
de mooist gelegen stukjes in
onze provincie noemt. „Die weg
zal 12.000 voertuigen per etmaal
moeten verwerken. Een enorme
geluidsoverlast en gevaarlijke si-
tuatie voor onze leerlingen zal
het gevolg zijn. En dat alles in
een tijd waar zoveel over het mi-
lieu gesproken wordt!" Ter illu-
stratie toont Goessens nog even
een gele klapper waar de corres-
pondentie en bezwaarschriften
netjes in opgeborgen zijn. Vijf
centimeter 'dik. Drie maanden
bleef de rector thuis om zijn pro-
testerend lichaam op verhaal te
laten komen.

Peter Heusschen

OVERENDAAL

" Rector Goessens, de historicus dienu meer tijdkrijgt voor lezen, reizen en het uitpluizen
van defamiliestamboom. Foto: CHRISTAHALBESMA

tor. „Voor sommige collega's
ging dat te vlug", peinst Goes-
sens. In 1986 werd hij rector.

Eenzaam dus, ondanks dat hij
zich elke dag met de trein huis-
waarts spoedde.

Op de tafel ligt de afscheidsrede
die hij vrijdag zal uitspreken als
de school een feestzitting houdt
ter ere van hun vertrekkende
rector. „De strekking van mijn
verhaal is dankbaarheid." Na bij-
na veertig jaar lesgeven praten
over dankbaarheid. Dat typeert
de vertrekkende baas van het
college, ook al is hij vermoeid.

gemengde gevoelens op terug-
kijkt. Niet alleen kampte de
school met teruglopende leer-
lingaantallen maar ook dienden
zich fusiebesprekingen aan. „Die
terugloop was een een natuurlijk
gevolg van dalende geboortecij-

Twee jaar nadat hij in 1966 ge-
schiedenis ging doceren aan het
Eijkhagencollege was hij conrec-

Jeugd
Zijn enigszins afwachtende hou-
ding verdwijnt snel als hij over
zijn jeugd praat. Groeide op in
Heer, toen nog een plaatsje waar-
van de inwoners door Maastrich-
tenaren boeren genoemd wer-
den. Geboren werd Martin op 31.
1. 1933 op de dag datAdolf Hitler
zichzelf tot Rijkskanselier uit-
riep en de NSDAP'ers en SA-
troepen triomfantelijk door de
straten van Berlijn marcheerden.
Als geschiedenisleraar weet je
zulke feiten gewoon. Zijn vader

Voor hij het eerste maandsalaris
in zijn zak kon steken bezocht
Martin Goessens eerst de HBS
en de Bisschoppelijke kweek-
school inRoermond en startte op
de St.- Don Boscoschool te Maas-
tricht zijn loopbaan waar hij tien
jaar lesgaf en met plezier op te-
rugkijkt. Tussentijds haalde hij
de akten MO-A en B geschiede-
nis en solliciteerdenaar een baan
als geschiedenisleraar aan een
Nijmeegse kweekschool. „Op dat
sollicitatiegesprek moest ik in
een uur de hele mohammedaan-
se geschiedenis behandelen!"
Werkte er vervolgens drie jaar
met weinig sociale contacten.

Fusie
Een periode waar Goessens met

Fusieperikelen leiden tot crisis in Amstenrade

Raad van toezicht
Rabobank opgestapt

AMSTENRADE -Bij deRabobank in Amstenrade/Doen-
rade/Oirsbeek is een crisis ontstaan, nu vijf van de zes le-
den van de raad van toezicht met onmiddellijke ingang
hun werkzaamheden hebben neergelegd. De raad oefen-
de een controlerende functie uit. Die wordt momenteel
waargenomen door vertegenwoordigers van de Rabo-
bank in Eindhoven.

Van onze verslaggever

Van onze correspondent

'lieentehuis, Expositie van Aty Stof-'s-Groenland en Els Spronck-Vermee-
-11 Tm 18/1 1991, open op werkdagen
"> 8.30-12.30 en di van 13.30-16.30 uur.['4 12 open van 18-20uur. Kunsthan-
fJSchiltaere, Jan Peukensweg 13.
wilderijen uit de 19e en 20ste eeuw.
fl 15 12 t m 6/1 1991, geopend do fmwvan 14-17 uur.

BRUNSSUM
lerie 'Het Kijkraam', Akerstraat 124.
'Positie van de beelhouwer Mark^ws-en leerlingen van de Fijnschilder-
"ool 'Driemaal Nul. T/m 23/12, open
"m zo 14-18 uur.

Hoensbroek
Meel Hoensbroek. Fotogalerie 68,
N'tgebouw Kasteel Hoensbroek, foto-[Positie van Carlo Valkenborgh. T/m
fl2, open ma t/m vr 10-12 uuren 13.30--luur, za en zo 13.30-17 uur. ABN Bank,
p°tentoonstelling van Ella Pelzer.F» 15/1 1991.

Nuth
Wier Jac Vinken, Stationstraat 282.fe'den van Anka van Kooten en aqua-
rjen en schilderijen van Albert Gros-
R- T/m 12/1 1991, open di fm vr van
'° uur en za van 9-17 uur.

SCHINVELD
f'Oeentehuis (Onderbanken). Exposi-
f van Ria Jussen. T/m 20/12,openings-
den ma fm vr 9-12.30 uur en 13.30--'"3Ouur.

UBACHSBERG
'e'ier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ex-
P'tie met wisselende selectie van oa
f'ecten, schilderijen en sieraden vanpi Bonke. ledere derde zondag van de
P*nd. Geopend van 14-18 uur.

MEERSSEN
stUurscentrum, Expositie met 36

..erkleurige prints van Funs Eren-
rj®l vliegende kraai heeft meer dan'n T/m 3,1 1991. Open tijdens
r'ooruren.
ULESTRATEN
jj'erie 'De Sauveur', Dorpstraat 19-21.
.Positie 'Kick' op keramiek in vele
flarden. T/m 24/12, open do t/m zof" 1 ' uur.
GELEEN
!'sSgebouw. Elisabethstraat 9. Ten-
( istelling van Paula Janken-Wolfs.

19/1 1991, geopend tijdens kantoor-

STEIN
"tteentehuis, Raadhuisplein l.£xpo-

Ve van Ad Stauder. T/m 16/12, dage-
geopend van 13-17 uur.

" Het gouden paar Bungert-Linkens

Gouden huwelijkspaarRegioredactie
kostelijk Zuid-Limburg

£antoor Heerlen,
<* 045-739284
P^: S 045-739264

J^'le Hollman,
Q 045-422345
{fts Philippens,
** 04455-2161
'^hs Rooijakkers,

rank Seuntjens, chef
** 04750-22937
gehard Willems,Q 04406-15890Setoor Kerkrade,
* 045-455506
a*: S 045-462872
anette Ackens,

Voorklachten
over bezorging

. S 045-739881

in gesprekHeffing
Waterschap

" In maart 1945 kiekte Bob MacDonell Johnny, Diet en ma
Roos.

Heimuree naar oorlogsvrienden van weleer

Veteraan op zoek naar
Heerlense families

Het vijftal is opgestapt uit onvrede
met het feit dat het dagelijks be-
stuur van de Rabobank op eigen
houtje vier kandidaten heeft gesteld
voor het nieuw te vormen beheers-
college. Samen met de Rabobanken
in Schinnen en Merkelbeek wordt
momenteel gepraat over een fusie
die in mei volgend jaar haar beslag
moet krijgen.

herinneringen aan. Vorig jaar is
een groep van onze divisie op
reis door Europa geweest. Ze
hebben ook Nederland bezocht,
maar konden de twee families
jammer genoeg niet vinden,"
schrijft Bob in zijn laatste brief
aan Wiel Jacobs.

HEERLEN - Robert MacDonell
uit de Amerikaanse staat New
Vork heeft heimwee naar Heer-
len. De Amerikaanse oorlogsve-
teraan was in het voorjaar van
1945 een poos in Heerlen gele-
gerd en heeft toen, zoals veel van
zijn collega's, kennis gemaakt
met Heerlense families.

sprek tussen beide partijen arran-
geerde. Tijdens dat gesprek hield
het bestuur echter onverkort vast
aan zijn kandidatuur, waarna de vijf
leden van de raad vertrokken.
Nu dienter een ledenvergadering te
worden uitgeschreven waar een
nieuweraad van toezicht moet wor-
den gekozen. Er moeten vijfnieuwe
kandidaten worden gesteld. Elke
kandidaatstelling dient vergezeld te
gaan van minstens tien handteke-
ningen van leden. Gorissen laat we-
ten niet beschikbaar te zijn. Wel
kondigt hijaan de ledenvergadering
te zullen bezoeken.

De vijfvertrokken leden zijn A. Go-
rissen uit Doenrade, L. Fleischeuer
uit Amstenrade, L. Knooren uit Ja-
beek, J. Meertens uit Doenrade en
H. Ros uit Amstenrade. Het zesde
lid, P. Pennings uit Jabeek, is blij-
ven zitten omdat hij een van de vier
kandidaten is die het dagelijks be-
stuur graag zitting ziet nemen in de
nieuwe constellatie.

Via Schinveldenaar Wiel Jacobs,
die reeds vele contacten tussen
Limburgers en Amerikaanse
oorlogsveteranen heeft her-
nieuwd, probeert Robert nu zijn
vroegere kennissen in Heerlen
terug te vinden. MacDonell, die
bij de 823edivisie van de Old
Hickory diende, heeft zowat zijn
halve foto-album opgestuurd,
om als ondersteuning bij zijn
zoekactie te dienen.Die zijn door de afgetreden leden

schriftelijk op dehoogte gesteld van
de gang van zaken maar hebben tot
nu toe niet gereageerd.

„Deze zaak doet de fusieplannen in
ieder geval geen goed. De Rabo-
bank Amstenrade/Doenrade/Oirs-
beek is nu in feite onbestuurbaar
omdat de raad van toezicht is opge-
stapt. Dit is slechte reclame voor de
Rabobank. Het imago van de bank
keldert zienderogen. En wat zullen
de fusiepartners in Schinnen en
Merkelbeek er wel niet van den-
ken?"

Volgens woordvoerder Ad Gorissen
van de opgestapte leden is hun
grootste bezwaar tegen de kandida-
tuur dat die in strijd is met de crite-
ria die in de fusieleidraad worden
genoemd. „Die mensen worden
voorgedragen op grond van per-
soonlijke belangen", aldus Goris-
sen. „In zeker één geval heb ik ge-
hoord dat de betreffende man al 38
jaar in het bestuur zit en dat hij
graag zn 40 dienstjaren wil volma-
ken. Nou, dat noem ik beslist geen
criteria om iemand te benoemen".

Wel weet Bob nog precies de na-
men van de familieleden. Zo prij-
ken op zijn foto's Johnny, Diet
en ma Roos. Een van de foto's is
genomen voor huisnummer 107.
Ook een kiekje van drie zusjes
uit het gezin Storeken in 1945.
Hun namen kan hij zich echter
niet meer herinneren. Samen
met Al Storeken staat hij op een
plaatje voor huisnummer 71.
Welke straat of wijk in Heerlen
weet MacDonell echter niet
meer.
En dan is er nogHetty Metz. Ook
uit Heerlen, dat door de veteraan
nog steevast 'Herleen' wordt ge-
noemd. In ieder geval zou het
voor hem en zijn vrouw Nancy
het mooiste kerstcadeau sinds ja-
ren zijn, als de Heerlense fami-
lies opgespoord worden. Wie
meer weet over de door Bob ge-
zochte families Roos, Storeken
en Metz kan telefonisch contact
opnemen met Wiel Jacobs, 045-
-255539, liefst na 17 uur.

Namen

Jeroen T. M. Buters uit Kerkra-
de promoveerde op 5 december
aan het Institut für 'klinische
Pharmacologie van de Universi-
teit van Bern, tot doctor in de
pharmacologie.

Geslaagdca in en vestigden zich in 1953 in
de Minor-bar. Van 1954 tot 1981
was Theo penningmeester van
de kasteleinsvereniging. Vanaf
1956 exploiteerde het echtpaar
café Wijngracht. Daar legde Theo
vele contacten met muzikanten
en korpsen, zodat hij al snel

richters en steunpilaren van de
vroeger zeer bekende 'Linkens-
kapel'. Na de muzikale periode
van 1933-1953 stapten zij de hore-

per persoon

Het echtpaar Theo en Mia Bun-
gert-Linkens uit Kerkrade-West
viert op 28 december het gouden
huwelijksfeest. Om 15.00 uur
wordt er een dankdienst opge-
dragen in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Altijd durende
Bijstand in de Heilust. Van 19.00
tot 21.00 uur houdt het gouden
paar een receptie in lokaal Her-
mans, Heiveldstraat 71. Theo en
Mia hebben altijd de muziek een
warm hart toegedragen. Ouderen
zullen hen nog kennen als op-

WMC-contactman werd in Joe-
goslavië. Sinds de jaren vijftig
was hij mede-organisatorvan het
kasteleinsbal en Hottabal, waar-
uit later de 'Herrenzietsong' ont-
stond. Zijn vrouw Mia heeft hem
bij al deze activiteiten steeds met
raad en daad terzijde gestaan.
Tot vandaag de dag leidt het
tweetal een druk leven door de
betrokkenheid bij diverse ver-
enigingen.

Al zijn kameraden in het legeron-
derdeel noemden hem Bob. En
dat zullen de Heerlense families
Storeken en Roos ook wel heb-
ben gedaan. Deze personen
zoekt Robert McDonnel name-
lijk. Waar ze precies woonden,
weet hij eigenlijk niet. Wel herin-
nert Bob zich, dat beide families
zich bijzonder hartelijk over hem
en zijn vrienden hebben ont-
fermd.

„We hebben er bijzonder goede

Toen de namen van de vierkandida-
ten bekend werden dreigde er een
conflict met de zittende raad van
toezicht. Daarop nam het bestuur
van de zogenaamde A.D.0.-bank
(Amstenrade, Doenrade, Oirsbeek
en Jabeek) contact op met de regio-
directie van de Rabo die een ge-

Service
Begin dit jaar begonnen besprekin-
gen tussen de Rabobanken in
Schinnen en Merkelbeek en de Ra-
bobank Amstenrade/Doenra-
de/Oirsbeek met als uitgangspunt
een eventuele fusie. Aan dit plan lag
onder andere ten grondslag het ver-
beteren van de serviceaan cliënten,
efficiënter werken en de automati-
sering.

In augustus kregen de fusieplannen
vorm toen gesproken werd over de
bemanning van een nieuw bestuur
en een nieuwe raad van toezicht.
Aangezien er negen kerkdorpen bij
de fusie betrokken zijn werd afge-
sproken dat elk kerkdorp één afge-
vaardigde in het beheerscollege zou
krijgen. Dat college wordt gevormd
door het uit drie personen bestaan-
de dagelijks bestuur en de zes leden
tellende raad van toezicht.

Zowel het bestuur als de directie
van de Rabobank Amstenrade-
/Doenrade/Oirsbeek waren gisteren
niet voor commentaar bereikbaar.
Een woordvoerder van Rabobank-
Nederland in Utrecht bevestigt het-
geen in Amstenrade aan de hand is.
„Er wordt gezocht naar oplossingen
om het gebrek aan leden voor de
raad van toezicht op te vullen", zegt
hij. „Er zijn nog een directeur en een
bestuur aktief dus de dagelijkse
gang van zaken komt niet in het ge-
drang". " De zusjes Storeken nemen een ereplaats in het album van

Bob in. "

raadslid en wethouder.
Zij waren het ook die hun tegen-
standers vaak via de provinciale
pers, maar vooral via Onderbanken
Journaal in een zeer kwaad daglicht
hebben gesteld en onder andere
daardoor ook bij de laatst gehouden
gemeenteraadsverkiezingen in
maart jongstleden electoraal voor-
deel hebben behaald.
Zij worden dus nu door de rechter
in het ongelijk gesteld daar waar het
het bos betreft. De rechter zegt zelfs
in zijn uitspraak dat als het Streek-
gewest O.Z.L. het kappen had aan-
gemeld het ook zeker toestemming
gekregen had, Het is daarom ook
duidelijk dat ze tegen deze uit-
spraak niet in beroep zullen gaan.
Er zit niets anders meervoor hun in.
Wij zijn zeer verheugd dat het recht
heeft gezegevierd.
ONDERBANKEN Boy Goossens

(voormalig wethouder)

historische waarde van het bosper-
ceel 'in 't Roet') op den duur alleen
maar ten goede zal komen.
Nou is dit in elk gevaleen duidelijke
positieve uitspraak vóór het milieu,
voor het Streekgewest en voor het
vorige college van B en W van de ge-
meente Onderbanken de afgelopen
vier jaar.
En dus een negatieve uitspraak, ja
zelfs een (politieke) nederlaag voor
de klagers die hier zo tegen gekra-
keeld hebben dat het bos vernield
zou zijn, verkwanseld en gazo maar
door. Deze klagers waren de Stich-
ting Stop Reactivering Vliegveld
Geilenkirchen en de heren Ger
Douven, Harrie Delahaye, Theo
Sturmans en Jo Theunissen. Laatst-
genoemden zijn nu respectievelijk

Bomen kappen
Met voldoening vernamen wij via
de pers de uitspraak van de Maas-
trichtse economische politierechter
mr Swane naar aanleiding van het
kappen van bomen 'in 't Roet.
Volgens deze politierechter is het
Streekgewest OZL alléén maar
schuldig omdat het nagelaten heeft
het kappen van bomen te melden
bij Staatsbosbeheer, meer niet.
Maar omdat het kappen zorgvuldig
is gebeurd krijgt men dus géén
straf, en is dus bij het kappen géén
strafbaar feit geconstateerd. Vooral
ook omdat de rechter ervan over-
tuigd is geraakt, onder andere met
zijn eigen ogen 'in 't Roet' bekeken
dat dit de ecologische waarde (^na-
tuurwetenschappelijke en natuur-

i 6 *rant van 5 december las ik
frin op 'Beperkte verhoging
peJ? Waterschap' dat de heffing
19 * Zou blijven tot 8% in plaats
i ê c' zijnde per jaarper gezin on-
rhop een verlaging van een
eft iy g klinkt zo goed en men'Eh /Jlet in de gatendat het in feite
I W a^er een verhoging is.

84 terschapsbelasting is vanaf
f°rie 6n '^ n'er kwam wonen, met
fiiripu omhoog gegaan. De ver-korf bedroeg in 1990 bijna 13%
t fchtevan 1989 en in 1985 was
ni 9 bijna 51%. Ten opzichte

1
deWaterschapsbelasting

Uels met 63% verhoogd!

*"EN C. van derMoolen

oostelijke mijnstreek
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De representatieve Mazda 323 sedan is bij uitstek extra comfortabel. en een5-deurs coupé, de323 F. Uw dichtstbijzijnde Mazda-
geschikt om veel zakelijke kilometers te rijden. De Mazda Zuinig met brandstof, probleemloos in onderhoud... dealerstaat in de Gouden Gids.
323 sedan is een hoogst moderne versie van het klassieke wie de economische voordelen van de Mazda 323 sedan
sedan model. Maar uiterlijk alleen is niet voldoende. optelt bij de betrouwbaarheid en het comfort, zal het
Wat ook telt is de ruimte. Door de lange wielbasis en de beamen: dit is de auto die nuttige kilometers combineert IB>IBMW>^
grote spoorbreedte ontstond een ongekend ruim interieur met plezierige privé-kilometers. I^3v2iiL4GX
voor passagiers en bagage. De Mazda-ingenieurs De Mazda 323 sedan biedtkeuze uitdiverse uitrustings- HHMONÜ tis s ë \—mens en—machiner ö ö ö b ° Prijzen md. BTW. Mazda 323 Hatchback v.a. 23.895.-, Sedan v.a. 26.195,-,
hebben er bovendien voor gezorgd dat het geluidsniveau niveaus. Test ude Mazda 323 sedan gerust op zn daden. 'F' v.a. 29.795.-.A/ieveringskosten 395,-. Standaard. 3 \aar algemene garantie.

ka A 7 l~~i A *3 *? *3 3 jaarlakgarantie enb par carrosseriegarantie.Wijzigingen voorbehouden.IVI M *- *-' ** >3 >3 | ongewoon laag is. Dat maakt het rijden in de Mazda 323 Naastde sedan is erookeen Mazda3233-deurs hatchback importeur: AutoPaiacedeßinckhorstß.v..DenHaag.Tei.o7o-3489400.

T. ~\ f I ~~] LOVEN HEERLEN B.V.
UU/ tËPêftlPmT' Palemigerboord 401. Heerlen**wm m+%*mMM%*M M j„ ,'...■-.< Telefoon 045-722451

f-] AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I [~] AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3. Nieuwstad! Langheckweg 2. Kerkrade

■ ■--*«.--i Telefoon 046-371920 . i„ki..-.j Telefoon 04498-53055 L'--'~.'-.l Telefoon 045-464646

f"! AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF I ] AUTOBEDRIJF LEYMBORGH " I 1 RADREMA AUTO'S
; Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

~'-.■^."^l Telefoon 043-642697 CSid Telefoon 046-515838 Im^'-M Telefoon 043-632250

Op 5-11-1990 is onder ri
mer 014863 in het hu
lijksgoederenregister j
"Griffie van de Arrondj j
mentsrechtbank te Ml
tricht ingeschreven hafi
schrift van de aktevanH
ziging huwelijkse wf
waarden door'de heeß
mevrouw Hansen-Bofl
wonende te Heerlen, E
ke akte is verleden I
notaris mr. M.H.J.M. "WP
low te Heerlen op 22 m
1990. W

*Arrondissements-
rechtbank te
's-Gravenhage
Faillissement

opgeheven wegens
gebrek aan baten d.d

5-12-1990. |
F 88/0177 Westhof B*
heer BV ten tijde van <t
faillietverkl. stat. gev. I
Leiden en kantoorh. I
Nederweert Kerkstr. 23l
Rechter-comm.: p
Mr. M.C. Govaerts.
Cur.: Mr. J.E. Stadig,
Boschdijk 15,
Eindhoven. .
166967 De griffie'- I

J
PLANT "

EEN' ;
fruitboom;

kIN HET
KINDERDORrf'JOAO PESSO*|
IN BRAZILIË,,

Hot comité Heorlen V*
SOS-Kinderdorpen»
wil in dit dorp, dat *G

bestaat uit familiehulp t
en een kleuter- en |
basisschool, een J^boomgaard aanplanten

die door de kindereri :
wordt onderhouden #,

hen zal voorzien van pTI
nodige fruit. ly

DOE MEE, SCHENK^
EEN BOOM ! h[

Voor slechts f 50,- |fjkoopt u ©on fruitboof
voor Joao Pessoa

Oe schenkers van eer
| boom ontvangen cc'1Officieel

schenkingscertificaa1
yan SOS-Kmderdorpö'

Het bedrag kunt u |
ovormüken naar 1

Rabobank Heerlen. 1
nr. 11.98,11.161 t.a-v
SOS-Klndordorpen, 'bomonaclio

(girorekening Raboba"
10.30.856) p

Inlichtingen: Mevr. '" 6]
Philips-Loufkons, u

SOS-Klnderdorpen *comité Heerlen, tel- \
043-412736'

v' J X
SOS KINDERDORPEN 11

! X
■ 1 I w 1 I f I 1 ■'

hTTI I!■ i I

1.. I i I f

Werk je goed dan
verdien je^unique

Test Englneerm/vmet In Nuthen erwordt In 2- ot
MTS-WTBvoor hettesten 3-ploegendlenstgewerkt,
van produkten. hetop-
bouwenvan testmachines Parttime Sportleraarm/v
en het bijhoudenvan test- metCIOS-opleldng en er-
resultaten bij een bedrijf in varing In lesgeven,bijv. in
Kerkrade. Leeftijd vanaf een fitness-centrum, Je
18Jaar. gaat In deavonduren les-

geven,o.a. in callanatlcs.
Breienm/vvoor de textiel-
Industrie,metLTS-dlploma Oproepkrachten m/v
ofduidelijketechnische er-voor eenbedrijfinkllmma-
varlng c.g. achtergrond, terlalen teHoensbroek.
Wijzoekenmensen diebe- Leeftijd vanaf 17jaar.Het
reid zijn om in 3-ploegen- betreft een baanvoor 1 a
dienstte werken.Later 2 dagen perweek.
wordt dit5-ploegendienst.
Hetbedrijf, InKerkrade. CV-monteur m/v metrele-
verzorgteen Interne oplel- vante opleidingen erva-
ding. ring, voor het installeren

enrepareren van CV-ke-
Operatoren felsvoor eenbedrijfin
Produktlemedewerkers Heerlen. Leeftijd vanaf 18
m/v met een afgeronde jaar.
LTS-C opleiding,bijvoor-
keur richting metaal. Het Ben je geïnteresseerdIn
werk bestaat uitafwerken eenvan bovenstaande
en verpakkenvan radiato- banen?Bel ofkom langs,
ren. Hetbedrijf isgevestigd

Emmaplein 2, Heerlen. Telefoon 045-
-718170. Vraagnaar MariêlleDahmen.

(> unique uitzendburo
werk je goed, dan verdien je unique

I ■
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Jong Oranje: Van der Sar (Ajax), Elzin-
ga (FC Twente, 46. Maas, RKC), Vink
(Ajax, 46. Binken, Volendam), Roest
(Utrecht) en Karnebeek (Twente); Nu-
man (Haarlem), Lanckohr (MW) en
Taument (Feyenoord); De Kruyff
(Utrecht. 53. Kreek. Ajax), Ronald de
Boer (Ajax) en Brusselers (Fortuna Sit-
tard).

PSV verliest
van Everton
EINDHOVEN - PSV heeft de
oefenwedstrijd tegen Everton
verloren. Het werd in Eindhoven
1-2 (0-1). De doelpunten kwamen
op naam van Cottee en Nevin
voor Everton en Vanenburgvoor
PSV. Bij PSV ontbraken Van
Breukelen, De Jong en Valckx.
De laatste nam in de rust de
plaats in van Gerets.

Bert Jacobs kijkt alweer vooruit

Vitessehard toe
aan versterking

Baresi nog drie
jaarbij AC Milan
MILAAN - Franco Baresi heeft
op de terugvlucht uit Tokio,
waar hij met AC Milan wereld-
kampioen werd, zijn contract dat
aan het eind van dit seizoen zou
aflopen, met nog eens drie sei-
zoenen verlengd. De aanvoerder
voelde eich ondanks riante aan-
biedingen van Real Madrid en
Olympique Marseille moreel ver-
plicht te blijven bij de club waar
hij als voetballer is grootge-
bracht. Baresi gaat per seizoen
ongeveer drie miljoen gulden
verdienen, exclusief premies.

Maradona geen
voorbeeld

verschil tussen de bank en het elftal
is op het ogenblik te groot."

'et smaakt naar meer," benadruk-
4Jacobs nog eens aan de voor-
ond van de Europacupreturn te-
fi Sporting Lissabon. „Voorwaar-
is dan wel dat de selectie wordt

1fbreed en kwalitatiefnog meer in-
fUd krijgt. We moeten naar een
fajere groep toe, waarbij het on-
Flinge kwaliteitsverschil slechts
in procent is," stelt Jacobs. „Het

Achilleshiel
De Renkummer wil zich in de toe-
komst graag in aanvallend opzicht
versterken. Die linie vormt de achil-
leshiel van het huidige Vitesse.
Daarnaast moet er een vervanger

Wat het duel tegen Sporting Lissa-
bon betreft, moet Jacobs roeien met
de riemen diehij heeft. Hij mist mo-
menteel belangrijke spelers als Ed-
ward Sturing en Phillip Cocu we-
gens zware blessures. Bovendien is
een belangrijk gedeelte van de aan-
val (Hans van Arum en Riek Hil-
gers) hopeloos uit vorm.

Monaco haakt af
Brömdby blijft verbazen

Tweede lijn
~Er zal tegen Sporting vooral iets
vanuit de tweede lijn moeten ko-
men," meent Jacobs. „Maar dat
moet wel binnen een bepaalde dis-
cipline gebeuren. Als iedereen zo-
maar gaatweghollen, krijg jeze ach-
ter jeoren. Het wordt een heel zware
opgave om een 2-0 achterstand nog
ongedaan te maken, maar de spelers
zullen de huid zo duur mogelijk ver-
kopen."

schoof, kwam in het Ulrich Haber-
land-stadion nauwelijks in proble-
men. Leverkusen, in q)e eerste ron-
dete sterkvoor FC Twente, klampte
zich vergeefs vast aan het verleden.

Drie jaar geleden maakte de ploeg,
in de finale van hetzelfde toernooi,
een achterstand van 0-3 goed tegen
het Spaanse Espahol, om vervol-
gens te winnen.

Vrije trap
Heel even leek de formatie van trai-
ner Gelsdorf op weg naar een verge-
lijkbare stunt. De Braziliaan Jorgin-
ho leek na vijfminuten de gehoopte
snelle openingstreffer te maken.
Zijn fraaie vrije trap van net buiten
het strafschopgebied werd echter
knap gekeerd door international
doelman Schmeichel. Daarna wa-
ren Schreier en Herrlich met kop-
ballen nog gevaarlijk. Veel verder
kwam Leverkusen niet.

Bij Vitesse heerst nog onzekerheid
omtrent de inzetbaarheidvan Frans
Thijssen. Hij kampt met een blessu-
re aan zijn linker hamstring en on-
dervindt daar nog steeds hinder
van. Bij Sporting ontbreken verde-
diger Luizinho (geblesseerd) en
middenvelder Filipe (geschorst).
Het duel staat onder leiding van de
ervaren Engelsman George Court-
ney (49). De thuisclubrekent op zon
50.000 toeschouwers. Het stadion
biedt plaats aan 70.000 mensen.

Selex schuift aan bij top
" Claude Williams, Amerikaan in dienst van BSW, scoort met een rebound in het basket-
balduel met Donar. Foto: JEROENKUIT" PARIJS - Een Franse krant heeft

onthuld dat de club Auxerre er in
1987 een dubbele boekhouding op
heeft nagehouden. Auxerre, mo-
menteel tweede in de hoogste divi-
sie, creëerde daarmee aan zwart
geld 175.000 gulden. De fiscale re-
serche is op de hoogte.

voor Frans Thijssen worden aange-
trokken. De 38-jarige liberozet er na
dit seizoen definitief een punt ach-
ter. De namen van Gerrit Plomp
(Feyenoord), John Veldman (Wil-
lem II) en Peter Bosz (Toulon) zijn
inmiddels al als mogelijke opvol-
gers genoemd.

'WSSABON - Regeren is vooruitzien. Vitesse-trainer Bert Ja-
■ijbs, die al ruim vijfentwintig jaar in het vak zit, weet dat als
"*en ander. Nu de uitschakeling in de derde ronde van de

Jefacup tegen Sporting Lissabon aanstaande lijkt (de Arn-
ijèmmers kijken tegen een 2-0 achterstand aan), wenst de
3^fenmeester daarom al vooruit te kijken. Het debuut op hete ]uropese podium moet immers een vervolg krijgen.

Lanckohr strandt
op Zoetenbier
VOLENDAM - Jong Oranje
heeft de oefenwedstrijd tegen
Volendam met 2-0 verloren. De
ploeg speelde gelijkop met de
veel gemakkelijker combineren-
de Volendammers, maar was
aanvallend volstrekt onmachtig.
Middenvelder Roberto Lanc-
kohr bleek de gevaarlijkste aan-
valler. Vier doelrijpe kansen wa-
ren echter, mede door goede re-
acties van doelman Zoetenbier,
niet aan hem besteed. Volendam
won door doelpunten van Berg-
huis en Keizer.

Van onze medewerker
TIBERT LAGARDE

WEERT - De Weertse basketbal-
club Selex BSW heeft de thuis-
wedstrijd tegen het Groningse
VGGN Donar verrassend ge-
wonnen met 93-76. In het eerste
duel na de moeizame zege tegen
Exact Das kregen deLimburgers
vleugels. Direct in de beginfase
nam de thuisclub het heft in han-
denen zette Donar met dé rug te-
gen de muur. Dé Middenlim-
burgse club bezet nu samen met
Donar en Canadians de vierde
plaats.

spelers in te zetten. Rust: 41-28.

Ook in de tweede helft bleef Do-
nar het antwoord schuldig. In de
negende minuut bereikte BSW
voor het eerst een verschil van
twintig punten en daarmee was
de wedstrijd gelopen. Manager
Paul Stokbroeks: „Dit is de eer-
ste keer dit seizoen dat we een
topontmoeting winnen. Deze
zege geeft veel vertrouwen voor
de toekomst. De sturende hand
van Van Gent, snel spel en een
agressieve verdediging, begin-
nen steeds duidelijker te wor-
den."

Via 10-4 kreeg men in de tiende
minuut al een 25-14 voorsprong.
De gasten bleken geen schim
van het team dat afgelopen
weekeinde zeer overtuigend won
met maar liefst dertien driepun-
ters. Met de agressieve verdedi-
ging van Selex wist Groningen
niet goed raad. Dit leidde tot de
nodige intercepties. Met name
uitblinker en topscorer Keith
Reynolds (35 punten) die het pu-
bliek honderd procent waar voor
zijn geld gaf, bleek niet te stop-
pen. Coach Van Gent kon zich
danook de luxe permitteren hal-
verwege de eerste helft de bank-

VATICAANSTAD - Het Vati-
caan heeft kritiek op Maradona.
De Osservatore Romano, het
dagblad van het Vaticaan, laakt
het gedrag van de Argentijn, die
overtuigd katholiek is. Onder de
titel 'Het verval van een ster'
schrijft de Osservatore, dat Mara-
dona geen positief voorbeeld is
voor de jeugd. „Hij is een kam-
pioen in de stadions, niet erbui-
ten. De voetballer Maradona
heeft niet leren omgaan met zyn
verantwoordelijkheden." De Os-
servatore is van mening, dat de
praalzucht en de rijkdommen
van de Argentijnse speler een
uiting zijn van „slechte smaak."

Geslepen sprint
Yep Kramer
GRONINGEN - Yep Kramer
heeft in Groningen de eerste
etappe van de marathon-schaats-
vijfdaagse gewonnen. Kramer
had met tien collega's op de door
hevige regenval aangetaste ijs-
vloer een ronde voorsprong op
het peloton. In de eindsprint was
Kramer een klasse apart. Lam-
mert Huitema eindigde als twee-
de en Piet Kleine als derde. Al na
dertig van de honderd ronden
was Kramer present in een kop-
groep van zes.

" UTRECHT- De ijshockeyclub
Utrecht heeft de 22-jarige Cana-
dees Jo Quinn gecontracteerd.
Hij is afkomstig van de Calgary
Flames. Quinn moet de langdu-
rig geblesseerde McCaughey
vervangen.Hij was op slag 300.000 dollar rijker

525.000 gulden. Net als de Joego

Karel Novaeek zit in München op de
tribune van de slecht gevulde Olym-
pia Halle. De Tsjechoslowaak is
twee dagen ingehuurd als reserve,
voor het geval een speler niet kwam
opdagen of ter plekke ziek werd.
Voor datbaantje vangt Novaeek een
klein vermogen. Zonder een bal te
slaan toucheerde hij 50.000 dollar,
85.000 gulden, een kleinigheid voor
de organisatoren.

de eindzege in Parijs, zijn eerste en
tot nu toe enige winst in een grand
slam-toernooi.

Geen respect
In München deed Chang weer van
zich spreken. Hij had geen enkel
respect voor Edberg, die slecht op
dreef was. Op de eerste matchbal
sloeg Chang toe.

Inéén klap driehonderdduizend dollar rijker

Chang wipt Edberg
slaaf Ivanisevic en de Amerikaan
Sampras. Ivanisevic versloeg de
Amerikaanse invaller Curren in
twee sets (7-6 7-6). Sampras ontdeed
zich moeizaam van de Sovjetspeler
Tsjerkasov (5-7 6-2 7-5). Sampras,
winnaar van de US Open in New
Vork, was net terug van een blessu-
re. Hij miste wedstrijdritme.

uefabeker De Duitse zwemmer
Raik Hannemann is voor
onbepaalde tijd ge-
schorst door de Berlijnse
zwemclub waarvan hij
lid is. Dat gebeurde, na-
dat Hannemann in het
openbaar had opge-
biecht in het verleden bij
topwedstrijden verbo-
den stimulerende midde-
len te hebben gebruikt.

Officials tipten
atleten over

dopingcontroles

BONN - De voormalige
Westduitse discuswerper
Alwin Wagner, die in zijn
sportieve loopbaan ver-
boden stimulerende mid-
delen gebruikte, beweert
dat officials de atleten
vantevoren inseinden
wanneer gecontroleerd
zou worden. De 40-jarige
oud atleet, momenteel
commissaris van politie,
heeft dit tegen hetDuitse
persbureau DPA ver-
klaard.

MÜNCHEN - De hoge opera-noten
van Placido Domingo en de popmu-
ziek van AHA waren nog niet ver-
stomd, of Michael Chang wijzigde
de klank van het eerste Grand Slam
Cup-toernooi in een treurmars. De
jonge Amerikaan schakelde op de
openingsdag in München Stefan
Edberg uit in drie sets. Na 2 uur en
20 minuten lag de nummer een van
de wereld eruit: 6-4 4-6 7-5.
De Zweed kreeg een cheque van
175.000 gulden. Dat is de prijs voor
de acht verliezers in de eerste ronde
van het toernooi. Het totale prijzen-
geld bedraagt 10,6 miljoen gulden.
Chang kreeg in '89 denaam van reu-
zendoder. Zijn overwinning op Ivan
Lendl op Roland Garros werd le-
gendarisch. Het werd de basis van

waarschuwden voor de
steekproeven.

Wagner zei tevens dat
trainers en officials op de
hoogte waren van doping
bij topatleten en dat, on-
der andere bij de atletie-
kinterland Duitsland-Po-
len-Italië, in 1983 te Tu-
rijn, officials de atleten

j^ Urns achtste finales. Tussen haak
je(.ü'tslagen eerste wedstrijden. Vetrukte clubs naarkwartfinales.

\sy.e„rLeverkusen-Bröndby IF 0-0 (0-3
V aJ^onaco Torpedo Moskou 1-2 (1-2:C?aag:
(\,' Ussia Dortmund-Anderlecht (0-1;
H^anta Bergamo-FC Köln (l-i;
Ülr
a'*an Belgrado-Inter Milaan (0-3;

Sm^dins Bordeaux-AS Roma (0-5;
Sbó ëna AdmiraAVackerWien (0-3;n'ngLissabon-Vitesse (2-0;

0-0 - Scheids
Sch' er' Ramos Marcos (Spa). Toe-
[Quuwers: 10.000. Gele kaarten; Thornb V) erkusen). Vilfort, Risager (Brönd

<\.Si »,ÏU^onaco-Torpedo Moskou 1-2 - 70
5cCUv 0-1, 83. Diaz 1-1, 86. Gitselov 1-2.*W"trechter: Lanese (Ita). Toeschou-_ S: 10.000.

De zwemmer is boven-
dien te verstaan gegeven
zijn auto, beschikbaar
gesteld door de sponsor
van de club, in te leveren.
Een woordvoerder meld-
de, dat de zaak eerst zou
worden onderzocht,
voordat Hannemann zijn
startlicentie eventueel te-
rugkrijgt.

rantie dat er nietzou wor-
den gecontroleerd. Stein-
metz heeft met een uitge-
breide verklaring de be-
schuldiging inmiddels
ontkend. Hij zei dat de at-
leet sprak uit rancune,
omdat hij niet was gese-
lecteerd voor de Olympi-
sche Spelen van 1988.

De Duitse atleten zouden
daar van bondscoach
Karlheinz Steinmetz het
groene licht hebben ge-
kregen om bepaalde
middelen tot zich te ne-
men. Ze hadden de ga-

LimburgsDagblad

r^y óndby (Jens Rifager) maakte een einde aan de hoge vlucht van Leverkusen (UlfKirsten) inJ Uefacup.

(ADVERTENTIE)

van onze skibroeken t

■■■■'
Skjpantalon "World Wide Ski".

«In marifie enzwart. Voor dames en heren. J öfj Ér
Mt.S-M-L-XLVanJWif vooryr Etf W9^"--'"

sport

- Voor Monaco is het
sfacup-avontuur voorbij. De ploeg
* in de eerste ronde van het toer-
'oi te sterk was voor Roda JC, pro-
'«rde gisteren op eigen veld ver-
*efs een achterstand van 1-2 tegen
["fpedo Moskou weg te werken. De
beg uit de Sovjetunie, die de eer-

* wedstrijd met dezelfde cijfers
kl gewonnen, kwam in de 70e mi-
'ut op voorsprong door Tisjkov.

*ïz maakte gelijk, Gitselov zorgde
ft voor tijd voor de beslissing. De
Me verrassing in de Uefacup blijft
'öndby.
[ Deense ploeg schakelde in de
Fitste finales opnieuw een Duitse
fcelub uit. De door oud-internatio-
P Morten Olsen getrainde kame-n speelde in Leverkusen gelijk
P), na in Kopenhagen al met 3-0 te
&ben gewonnen.

dat in de eersteronde Ein-
Ipht Frankfurt verrassend terzijde
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J*[—Boodschappenlijst ugV ssrar m sr^0^ ..89 ■■i^" VERS FRunfaAm% 5 _DU%/ÜBS'*-**rr ' r€\ \v 6bordenpak ".09 „,. .. VHS videocassette »■„„„,„„ „-fnE
.« J.JK*l*n Tafelwin "Vin du Chef', "r^nprai tPchnics" ft AA Sinaasappelen 4 ftujk£2 I\vnor houdbare artikelen. \ Jffl^fft?" 1.69 a witteMfzoete-of 399 »sïï£Sr 9.98 *«—^Wo Aat-

■M 1 "*" **l/u***'*** "***■*>*& in bouillon, 340 ml. I.W rode droge wijn, 1 Itr. O.JJ Mandarijnen l nfltim|^r^ o \lUac A& AmVtè VOOr 75 gram rundvlees IAA fl Likorettes Sï"^i itr 1.75 SP^e dementines, kilo l.Olm i
aeOJTWUCj^^ J m bouülon, 340 ml. 1,W Blue Curacao, Kiwi, Green AHH Draeek ■8S /0' ''* j^/6fianse ~ (

Bratellavoor BÉP|ËI r7Q Zlen^hupfoq "S^^n 00
~S£dï, s„g

*£» en braden 400gr. 5J9 [l^,P statube, 0.75 Itr. I,W J *£g*3 0J ltr 5,39 p l^ü ?!*? /20Cl^A^
Fritella frituurvet QQ fs^" 1"111"115 3.99 vlees-, kerrie-of' _gA fjjj|| zo^mfaese bottelma. n ftP O^l V^fwJ^—HP*1000/0 Phntaardig' 50° * _,W Schüfertruffels voor 0,25 ltr. %» met garanuezegel, 0,7 ltr. l.ft) |«B^ Mhag[ J^JÖ-JÉ 'Aardappelpuree met fijne Belgische AAA Augurken IAC Bonini Vermouth OHP i 'n PnmnlotP \~\/nf)V llGlll yÏL^&££#£
voldoende voor 1,5 ltr. IAQ melkchocolade, 200 gr. fc.UJ middelfijn, zoetzuur, 720 ml. 1.4J wit of rood, 0,75 ltr. diid J II UUIIHJieie 1 yi/C/I^**^ F*
2x150 gr. 1.&9 -. . . « ; r~— — ; fflTjNB make-UD *;— " , onBelgische confissene AA Züveruitjes 7Q Crozes Hermitage ■ Liooenstift " naaellak ÜlXe badsetM^°^ -fiQ moccaofcappucino,2oogr. £.19 zoetzuur, 370 ml. ".13 A.OC, 1989, rode droge wijn, 7AA / ' maS 100% katoen. 2 Baddoekenloo x5O cm, |e ,
tube'170m- ■?? Cakespecialiteiten 17Q HHin<n^M W* i^ö 'oogschaduw. 2 washandjes 15 x2l cm. M^
Bockworst, diverse smaken, 400 gr. 1.19 i^^^^BL«iJUd^^^«W Coteaux du Languedoc - y^Pwauren- oink roze en 2 flesjes badzout a45 gram. p^N
n.fc»..mliw.riw «. _«. - ,„T7 7 " w-O^wlP^ p ' ' In luxe geschenkdoos. __- —-r^m^~M^2 .fÏÏïrJfïr 259 Gevulde mnsketkransjes 1CA Goudse kaas 48+ UAA A.OC., droge rode wim, «AA lila of chianti. Wit/grijs, lila, mint, Ü>>l<Bstuks'S4ogr- "? 200 gr. 1.09 oud, (overjarig) küoprijs 14.00 0^ jj AA* licl^auwMonteiblauw^fe^" >^Jjw
S" 375 Weinnachtsstoü Goudse kaas 48, Saint Emilion Grand Cru B </» 5 Perset II .90 "ta*^É* VJ^fHlferÜ" metamandelspijsen 4 AfX jongbelegen, voordeelstuk, AAA Ao£ "»e^uteüle Dinwn in Stiil -^~^\ ''^^''"^"ce
Rozijnen 7C vruchten, 1000 gr. 4^3' U^ D.bö »C»J*au ' 1987'7Rltr QQQ f1 Memlil Stijl Licht enStTOOÜIJ
200 gr. -.15 -.. .. r ■ M<% —— — rode droge wi]n, 0,75 ltr. J.JQf I DaiTiaSt tafellaken ] -7B „ t K——— Me?50t2.39 Zoute pinda's OR <^T^-^ Chateauneuf du Pape f-| Tijd|oosmooi. , KabellOOpla^Yoghurt-drank JimtermaÊg 4Ar 250 gr. -.85 TfedV^ mis en bouteüle [■ « 130 xlO cm. of 160cm.^ Kabellooplamp en lichtbron"Tesdnnk", aardbei, lm sneMem^ng 4CC " L^Wp alaPropriété/au Domaine " 100% gemerwiseerde katoen. J , in één, met aansluit.fgI,W _^ ot auu gr. tvv Bonelnootjes k&P.'ÉLk ' houdbaarTolaar" AAAI mW Kleuren: wit, roze, lichtblauw »l| voor alle electro-apparatj^

mmWmmmmmmVEEmmSMrVm du j. .«« krokant'licht en OIQ TOUUInSt wanenfles 075 ltr vi"ö »- IW of champagne. si&Js en gereedschappen. Idea^tsI§E gg ra Roomboteramandel- IAA pikant, 250 gr. LïO QH^/ P qJksAK'jAAA* MRW voor hobby, tuin, campi^,
kransjes 200 gr. ItLQ . V A^^CSf Cötes du Rhöne ït^^L IQ QQ 9Bn BI en huishouden. Met onbreekbare.

Wortels/doperwten < mmo^\ Roombotercroissants Cocktailnoten j^^t\ Domaine, A.0.C., |L \ "^' I^-^O :H|| kap 10 meter kabel aa.
"Zings Crown", IAA door speciale verpakking lAQ %WU^m&£ft droge rode wijn, iaa l|f t, jj||, K^ylï!2ïi^
extra fijn 850 ml. l.fl) t «%*! langer houdbaar,^x 45 gr. 1.89 een doos, 300 gr. J.09 0,75 ltr. 4.89 /^ L _ R ttl III\ TS3^
Doperwten \(S8B?J ca„^:,onK««»ïioß iT^ Krokant toast IIQ TTTTT^ M f' & fl I^' *^bHNIvB KA kA r
"Kmgs Crown", OcC*^lK Saucijzenbroodjes A4A

Ca. 25 stuks, 100 gr. 1.19 Sekt, Schloss E^l 07 Offct"L «,;, -flh 6 stuks/280 gr. ti.lW ! Stolzenfels A >IA >r %"# igl WCd C I ,U\textra fin, 425 ml. iUv l\*^Sw*Jö!2 ik«imu, i„^«;^
"««««"i» K ZIU I % /#^^H^»\tSm RiV ■■ziwi.epVt&i&fiß& KofTiefilterzakies Ibu-Tabs luchüge droog, 0,75 ltr. 0.49 1 K\ «oei

Rddekool V^^^ B^filterzakjes crackers , \ |A P
etSt?jeS l̂, -QQ nxTÏÏScs -.95 3 pakjes a75 gr. .99 Spatlese 'fl ■^ ' 'fl Comfortabele^"Kmgs Crown' 720 ml. ■«55 ! ' a-»» Tftn .. T^: QBA, Rhemhessen, aimiiwuz, r ~Jrï-^^^^\ «..:»-*« „*JL-J KBI .. ~ ,m 149 iets zoete witte iAC met dezeplanten M m Mm. A pyamaomgoefe

Asneroes IAA in p antaardige ohe, 200 gr. l.lv „Ji, Jnn , .» i _lj "l " I waa» /l««»« UmolJK!»,,, 199 n, iap — :— wijn, 0,75 itr. *x.OO u alvast dekeiststeerm huis I ?■ 'f\ voor de dag te komeü whflB^266 ff7011'^ u 1.05 Zalm fancy mediumred, OOQ _-^^^ Hv/arintPn fe^4 ■P' 100% supe^ekamde katoe^

§ Champignons 1,5% vet, ÜHT, literpak „_*,V^ 200 gr. AW WZj!^ .^"„S nn» fff U^llP^***^ single-jerseYDiverse modelle» 'schijfjes middel IAA I^,»^^ ÉTJkigg CtMj , . -— CJ!S^ . In wrtte kunststof pot, .Ijlsg****^ in aktiiele kleurencombinatie» b3m3 1.39 SbTenarSco^en Stadentenhaver IAA Co Cra volledige KefStCaCtUS jffS P^m^^ *<—— —— Ï^Jfr^ÏTÏM id^n» 200Jgr^ t?l hondenmaaltijd in wit of rood mandje npnim ÏPan«ï hpmd / l P'O^hv^ EMandarijnen ananas ofrode ibq partv^ckertes Tïn brokjes met rundvlees , metkerstapplicatie, 8??* " / VT^/Tl &
hele partjes op AA kersen, 450 gr. 1.19 fc^ 165 gr. 1.15 en veel c}% Kamerdennen V3n 100% katoen f 11 k
Lente siroop, 312 ml. ■iO5 Hazelnootpasta \i^^^J vitaminen, IAP ,r '■. met gouddraad of kerst- Met metalen knopen en / ’ r«

BarH]v>i<>n ~TÏÏ "Hano", 13% hazelnoten, olCl^^^^KTßWZfü^Bi^iHH 830 I,DO >'^';C decoratie in keramieke pot twee grote borstzakken. / fc_ / ,JAardbeien 1 4A /4ü '' -kz n&* of rieten mandie Licht-en donkerblauw. / ï^»^!ÈlI->iw^ f (tv
op üchte siroop, 425 ml. 1.49 400_gr felffiP ° ' Maten: M, L, of XL /JÊ&SQrmfmQ »
Halve perziken Tamara bijenhonmg 0„q Tissue keukenrol katten voeding 111 |^7 AA AA* /J^ËËÈm^ ftYelowSng, ,jr e°r ' 1.85 JlHP^** 26.98 .^"' ■■

op üchte siroop, 850 ml. LTO Dieetella dieetmargarine wüdofvis, qq* in sommige Aldi-markten pas \ , /OQ QQFC
Ananasstukjes 100%plantaardig, IAA Tissue servetten 100 gr. >|« HTiwU leverbaar vanaf vrijdag 14 december. ~^^~ * ILvivVo

aa ongezouten, 500 gr. 1.09 diverse kleuren, 3-laags, IAA AA \ 'M ""^-~ '"*. J*
wn.ni -89 — — 30 stuks 1.U9 -.99 '---^ T/ .. . iV ,

M THBfc 8'580 Buttella tafelmargarine IAA JOTö /T/flf 6^ SpOlt £~W >.
Ananasschijven 100% plantaardig, 500 gr. 1.U9 Aluminiumfotie X^W i^ fc^ jf ~"^
in<rf,,lre IAA extra sterk, 30 cm. breed AiA . WP '-*% ,m r upm efl ild« P iSf 1SjTn? 1.09 575feaChterham 4,25 20 mtr. lang LVÓ J^^^ Pul^ T&C
S^SïSl IAA Cervelaatworst "TQQ ■BIHEISfIRrH! Itf K Sportief pak SeHangemTuï' ** f^^MK^lop^zware siroop, J^J extra fijn, 500 gr. 4.98 jS^OT\ in leufe deSSJnS JSJ^^EÏE" Jjj H/^
ADDelcSmnote Halfvolle vruchtenyoghurt Premium bier flKprp ImWmWÈrjjttWU' Licht gevoerd voor dames colberts en vrijetijdspakken. RÉ Ih^met^ukjes appel AP 10% vruchten, diverse iA met bronwater M@U

0 SBÈiélxA-'' °' Tv I°?% "*' V^£lT' WÊLë BUI'
370 ml '.vD smaken, 150 gr. ■.IJ bereid, 0,3 ltr. ,UV tlKs^l^l' \__\jE Tnlobal - cnnkle. "ni-weuren WO^Ê Wk

fTH! e^e artikelen verkopen wij tijdelijk. Tustus" 0,33 itr. ".54 fcfiSr pM^J^jf^^^. CO OO* H/l QO* I wi^y Afvies; neem wat extra want de voorraad is beperkt. Alcoholarm bier \gH r O"."O 1 4.00 uIIWÊB^W
Crab Extra fancy, 30-35% pootjes, oetker taa^nix "Axler", 0,33 ltr. ',0l * dezex^.^ wij tijdelijk, mochten zij ondanks zorgvuldige planning te snel uitverkocht zijn, vragen wij hiervoor uw begtffr
schoongemaakt met grote AAA Aardbeien/slagroom, kwark AAP Jus d-orange ■■^^■■^■■■i^^PÜiB^VBmH^HI^HH K\stukken vlees, 170 gr. ti.9J /citroen of yoghurt. "Goldhom" met stukjes IHA V V K £
Garnalen A 1P Extra benodigde ingrediënten: vruchtvlees, 0,7 ltr. 1.19 Fm ft ■! SVSÜFancy whole cocktail. 200 gr. fa.lo slagroom, kwark of yoghurt. Zwarte bessennektar "Lagona", J KSXJHwK
Haring in tomatensaus IAA Zachte taartbodem AA vruchtgehalte tenminste 30%, AIA W | B IJMÏ' B^ B^ Bq
400 gr. 1.99 ".99 literpak, u.iyJ i^hhh ■■■■■■■■■^^■IBMBBHBBBBBÉMBBBMBBBiMBBBBI^Pv

Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindeiaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 64b. Ge.een, Annapad 2n^^ Il S
Heerlen, Willemstraat 109 / Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1. Kerkrade, Niersprinkstraat 4a / Akerstraat 38b. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Haac-nu.spiem jo. t.5.00, o

cinpMi ■■■■ mwmm IfMM |f4>Jmi%PH TAFELKAARSEN.
n !ü'laße„ FFJtf aZ.EE IfflMJ/DOnDEEI.
Per stuk maar ■-■"«■-*»■#■#«■ i^S^^^^S^^^^ffi®^^^ »"e% moor j IiFDKTRAI I FM -

3^_ HERENSOKKEN. kTSgWit'm^& *tH*JI*"LLtN' JkQCK®KS!Ï2^^ *°*"w, fuchsiaen % Grote keus. Allerlei maten. ■"■^#ZÏ5 Paar van Pnmakwallteit- ' MaX&tti mddengroen. Neem # P#»r (fanci'p M
mWmmW In allerlei gedekte winterkleuren. eenbol extra VI wmsfS

" SPAARR, ■■■■«^l 095O95 -^"—VERENKUSSEN. ___Ë^» HSPHBIH ■ < E »^£?—i P^H^^
m—«»* MEISJESSLIP. I^A| Tfel\ï B* I KMMAMER. «%£ \^%,
Donszacht prime. Badstof. Keihard toog geprijsd. r^3^/V^JJ\/||^jTUj«£S—_f*l! °mk°d°' '"""*" ""Po^" A2^>4cC-'TVr>
o^s sSoT 075 T(^X
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1. Basiscursus patchwork en quiltef1]

(8 lessen). \
2. Jas ontwerpen en maken «

patchwork, quilten (5 lessen). J
3. Een wandkleed of deken

ontwerpen in de techniek de
blokhut (5 lessen).

4. Kartonagecursus. Wij maken in J
deze cursus een burolegger
(sous-mams), een doos,
lampekapje en map (8 lessen). ,

5. Beginnerscursus dozen maken (* ,
dagen). j

6. Gevorderden cursus dozen :
maken (2 dagen)

166965
I
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voetbalpanorama

Stoichkov
tien duels
geschorst

Zesdaagserenner overleeft aaneenschakeling van rampen

Tony Doyle herrijst " Tony Doyle bijt op zijn
tanden. De Britse pistier
bewees ook na zijn ongeval
over een ijzersterk gestel te
beschikken.

Foto; FRITS WIDDERSHOVEN

Bondscoach Van Wieren zet Geleense internationals in wachtkamer

De hevig zwetende Doyle werd op
een stretcher gelegd, maar kreeg
geen deken over zich heen. Zo lag
hij daar enige tijd, bewusteloos,
zwetend. Voor een echte hulpverle-
ner al een irriterende zaak, maar de
slapstick was nog niet eens begon-

" nen. Leden van de Eerste, in dit ge-

aastricht wit best
ILO - De vijfsteden-bow-
kitmoeting, met als inzet een
fcplaats in het nationale ste-[oernooi, is door Maastricht
Winen. De uitslag van de ont-
Jting in Venlo was: Maas-k 7159 pms; Sittard 6956;
Wen 6933; Venlo 6731; Ven-
*644.

Doordat Doyle direct zrjn bewust-
zijn verloor, merkte hij niet hoe
daarna de hulpverlening op gang
kwam. Althans, datgene wat er voor
door moest gaan. Want het gestun-
tel van de hulpverleners deed niet
onder voor sommige scènes die
Laurel en Hardy aan het filmdoek
hebben toevertrouwd.

'Hulpverlening'
Sneeuwstorm
Op weg naar de inmiddels wel ge-
waarschuwde ambulance, sloegen
de hulpverleners een verkeerde wegin. Zij kwamen wel buiten, waar in-middels een sneeuwstorm was op-
gestoken en de temperatuur ver be-
neden het vriespunt lag, maar niet
PP de plaats waar de ziekenwagen
stond te wachten. „En dat geintje le-
verde mij wel een zware longontste-
king op", stelt Doyle verbitterd.
„Want daar lag ik, zwetend zonder
een deken over mij heen te hebben
gekregen".
Na acht dagen in coma te hebben
gelegen, werd Doyle overgevlogen
naar Londen. Daar begon zjjn reva-
lidatie, waarbij hij zelfs weer moestleren vork en mes te gebruiken.

In oktobervan dit jaarmaakteDoy-
le zijn rentree. In de Zesdaagse van
Wenen leek het alsofer niets was ge-
beurd. „Rijden op de piste is zo ge-
woon, het is gewoon een tweede na-
tuur geworden. Een jaar uit de rou-
latie was nauwelijiks waarneem-
baar. Ik voel mij zelfs sterker dan
ooit. Al zullen de artsen in München
dat nauwelijks kunnen geloven".

(rWENHAGEN - SVN, lrjst-
Rerder in de eerste klasse F,fcet voorlopig zonder spits
liceNelissen moeten stellen.
ft duel tegen Heer, twee we-
feeleden, verstapte hij zich en

Et hij geblesseerd uitvallen.
Idels is gebleken, dat Nelis-
|en ernstig letsel aan zrjn en-
feeft opgelopen en zeker tot
j januari uitgeschakeld zal[Remco Didderen, de rech-
pts van de Nieuwenhaagse
K, maakt binnenkort zijn

N-spits
lesseerd

Ganejev bewees zrjn, toen nog, ge-
ringe stuurmanskunst doorook nog
eens recht op de Brit in terijden. De
helm die Doyle altijd draagt, gaf bij
die snelheid niet voldoende be-
scherming meer. De Brit raakte di-
rect buiten bewustzijn, brak een
schouder en een elleboog en liep

,een groot aantal kneuzingen over
het hele lichaam op.

De crash was verschrikkelijk. Doyle
ging onderuit en sloeg met zijn
hoofd hard tegen de houten baan.

„Zo droegen mij ook helemaal ver-
keerd. Ik heb foto's van de moeilijk-
heden die ze hadden om mij op de
brancard te krijgen. Eerst probeer-
de één man het, maar dat lukt na-
tuurlijk nooit met een bewustelozeman van 83 kilogram. En daarna
pakten ze mij ook nog eens ver-
keerd op waardoor mijn schouder
andermaal uit de kom werd getrok-
ken".

SESTRIERES- Alberto Tomba be-
hoort weer tot de wereldtop in het
skiën. Een seizoen lang sprak ieder-
een slechts schande van hem, over
zijn aanzienlijk toegenomen ge-
wicht, over zijn gigantische daling
in prestaties. De Olympische kam-
pioen van Calgary en winnaar van
de wereldbeker slalom daalde in
één jaaraf tot de rijen der 'normale'
skiërs. Sinds gisteren is dat anders.
De Italiaan met de fraaie bijnaam 'la
Bomba' - de bom - behoort weertot
de beste slalomskiërs. In Sestrieres
werd datvooral in de tweede slalom
duidelijk.Als een duivel ging de Ita-
liaan naar beneden.

'La Bomba'
explodeert

Het verwijt van Van de Thillart dat
Van Wieren zijn woord niet gestand
doet met betrekking tot de verjon-
ging van de groep, erkent de bonds-
coach. Toch houdt hij het 'oude'
team de hand boven het hoofd,
vooral nu de promotie door het op-
doeken van het DDR-team alsnog
een feit werd.

Meerssen
beeld

RRSSEN - De uitstekende
taties van SV Meerssen in de
Wklasse en het KNVB-be-bernooi . zijn niet onopge-
pt gebleven. Meerssen heeft
"ddels zoveel faam verwor-'in den lande dat de NOS|t besloten om van het beker-

' tegen De Graafschap dat
'ag in sportpark Marsana
*jt gespeeld, flitsen uit te zen-
in Studio Sport. Gistermid-
>as de technische ploeg van

aanwezig bij SV Meers-
om te bekijken op welke'ken de camera's zullen wor-
geposteerd.

endl speelt
Rotterdam

f^ERDAM - Na zeven jaar
j>Ivan Lendl terug in Rotter-
V; Organisator Wim Buiten-f's er in geslaagd de Tsjecho-
rïak vast te leggen voor het
rjooi in februari '91. Naast
r*l heeft ook Ivanisevic toe-J?Bd in Ahoy te verschijnen.
LLendl en Ivanisevic heeft
Pndijk twee toppers voor
L'Oernooi, dat onder de enigs-
L&rotserige naam ANB Amro
Vfi Tennis Tournament ge-
P**n wordt.

aesarwipt
Wit-reserves

merking voor Oranje. De Geleense
goalie Hans Baggen doet het goed
en toont progressie, maar maakt
nog teveel fouten. Die jongen moet
rijpen, net als Marcel Houben."

sen jeugden ervaring."
Het Nederlands team werkt op don-
derdag 20 december, vrijdag 21 de-
cember en zaterdag 22 december in
Zoetermeer het Vierlandentoernooi
af. Buiten Oranje nemen Finland,
Noorwegen en Oostenrijk deel. Van
Wieren hoopt daar wijzer te worden
met betrekking op het B-WK in
maart in het Joegoslavische Ljubl-
jana. „Door het spelen tegen sterke
tegenstanders weten we waar we
staan. Bovendien is het heel goed
mogelijk dat jongensals Fred Hom-
burg of Henk Hille afvallen na het
Vierlandentoernooi. De kans voor
de Eaters komt nog. Het is aan hen
diete grijpen."

De achterstand van ruim twee se-
conden die hij in de eerste race had
opgelopen op de concurrentie (de
Noor Furuseth was daarin de snel-
ste) werd meer dan goed gemaakt.
Niemand kon ook maar in de buurt
komen van de tijd van 'la Bomba'.
„Dit is de beste race uit mijn loop-
baan", juichteTomba in de Italiaan-
se wintersportplaats. „Ik heb een
heleboel kritiek gehad. Vaak onte-
recht. Ik niet trainen, ik zou slechts
een verwend rijkeluiskindje zijn.
Maar ik heb hier laten zien dat die
opmerkingen onjuist waren. Ik heb
in de zomer keihard getraind om te
bewnzen dat ik het nog kan".

Anatoli Demjanenko verlaat als
zoveelste in de rij Dynamo Kiev
en speeltvanaf 2 januarivoor FC
Magdeburg. De voormalige
Oostduitse topclub, afgezakt
naar de negende plaats op de
ranglijst, hoopt met de 31-jarige
vleugelverdediger weer de weg
omhoog te vinden.

Marsmuziek
verbroedert
Lazio Roma en AS Roma bezit-
ten twee elkaar heftig rivalise-
rende supportersgroepen. Vori-
ge week zondag waren de twee
sides, tijdens de Romeinse der-
by, eensgezind. Namelijk toen
het muziekcorps van de carabi-
nieri het stadion betrad om de
supporters met gezellige
deuntjes te onderhouden.
Staand voor het vak van de Ro-
ma-aanhangers werden de vro-
lijk spelende muzikanten onder
vuur genomen met flessen en
munten. Eenmaal verhuisd naar
de andere zijde van het stadion,
waar zich het legioen van Lazio
bevond, overkwam hen exact
hetzelfde lot. Van de 76 muzikan-
ten, moesten 38 zich onder dok-
tersbehandeling stellen.

Chelsea loopt
weg met Monkou
De Britse club Chelsea heeft de
ex-Feyenoorder Kenneth Mon-
kou een contract aangeboden
voor vijfjaar. Anderhalfjaar ge-
leden werd hij door Hans Kraay
van de hand gedaan en tekende
een driejarig contract bij de Lon-
dense club. Monkou heeft de
aanbieding nog in overweging.
„We zijn er al een tijdje over in
discussie. Voor mij wordt het
steeds aantrekkelijker, want de
aanbieding is al een aantal keren
verbeterd."

Demjanenko
verlaat Kiev

MADRID - De rechter van de
Spaanse voetbalbond, José Ja-
vier Forcen, heeft Hristo Stoich-
kov zwaar gestraft. De Bulgaarse
aanvaller van Barcelona kreeg in
de eerste supercup-wedstrijd te-
gen Real Madrid een rode kaart.
Stoichkov mag de komende
twee maanden niet meer voor
Barcelona uitkomen, plus de
twee wedstrijden na die periode.
Dat betekent dat hij ook niet kan
worden opgesteld in de competi-
tie-ontmoeting tegen Real Ma-
drid, op 20 januari volgend jaar,
in het Nou Camp-stadion van
Barcelona. De strafkomt neer op
tien of elf wedstrijden.
Stoichkov moet tevens een geld-
boete van fl. 15.000,- voor derode
en gele kaart. De speler is ten las-
te gelegd, dat hij 'kwaadaardig
en gewelddadig' gehandeldheeft
tegenover scheidsrechter Urizar,
die de wedstrijd tussen Barcelo-
na en Real Madrid leidde. De
scheidsrechter gaf de opvliegen-
de Bulgaar eerst een gele kaart
wegens protesteren en vervol-
gens een rode, toen deze daar-
mee doorging en de scheidsrech-
ter op diens tenen trapte.
Johan Cruijff, die eveneens een
rode kaart kreeg, werd voor een
wedstrijd geschorst, een straf die
hij reeds afgelopen zondag tij-
dens de ontmoeting tussen Bar-
celona en Zaragoza uitzat.
Als gevolg van de schorsing van
Stoichkov kan Crurjff de komen-
de maanden maar een van zijn
drie 'buitenlanders' (Laudrup)
opstellen, omdat ook Ronald
Koeman nog zeker tot april uit-
geschakeld is vanwege een achil-
les-blessure.

Achterdeur
Het team heeft in Lyon gefaald.
Rechtstreekse promotie naar de
B-poule was het doel, dat is niet ge-
lukt. Nu we door een achterdeur
toch nog deelnemen aan de B-WK
krijgt de ploeg een herkansing.
Hadden we in de C-poule moeten
spelen was de verjonging al doorge-
voerd. Op B-niveau moet ik toch
weer kiezen voor een mixture tus-

Selectie: doel; Kambeitz, O'Brien, Nijland,
Vijl'schaft, reserve Baggen (Geleen). Verde-
digers; Geesink, De Vries, Wensink, Hom-
burg, Van Galen Last, Hille, Van de Werf,
Van Wely, reserves Van de Thillart (Geleen)
en Jacobs. Aanvallers; Collard, Vos, Har-
togs (Geleen), Berteling, Stoer, Louwers,
Morrison, Van Hunen, Mollen (Geleen),
Janssen, Van Gerwen, Lambooij, De Kort,
Versteeg, Krüger, reserves Houben (Ge-
leen) en Habraken.

„Voor het C-WK in Lyon dit jaar,
viel ik ook op het laatste moment af.

Het onbegrip van Van de Thillart is
makkelyk verklaard. Door de her-
nia-operatie van de verdediger
Henk Hillen en de scheenbeen-
breuk van Robert van Wely rekende
de schotvaardige ijshockeyer op
een vaste plaats. Van Wely en Hillen
worden echter gewoon opgeroepen
en Van de Thillartkomt niet verder
dan een plaats op de bank.

Nadeel
Larry van Wieren begrijpt het onge-
duld van Van de Thillart. „Leo is
een gedreven speler met een enor-
me inzet. Dat waardeer ik. Ik wou
dat alle jongens een dergelijke in-
stelling lieten zien. Van de Thillart
heeft echter een nadeel, zijn pos-
tuur. Voor het internationale ijshoc-
key komt hij fysiek tekort."
Dat de Eaters zowel in het doel als
in de aanval en de verdediging ge-
noegen moeten nemen met een bij-
rol - alleen Risto Mollen en Tommy
Hartogs mogen rekenen op een vas-
te plaats - beschouwt Van Wieren
als puur toeval. „Het talent van deze
jongens staat buiten kijf. Als dat
niet zo was kwamen ze niet in aan-

Toen de prestaties van de ploeg te-
genvielen, beweerde Van Wieren de
jeugd een kans te geven. Dat is niet
gebeurd. Van Wieren gaat verder
met de oude ploeg, waarvan boven-
dien twee spelers niet fit zijn," aldus
Van de Thillart.

GELEEN/ZOETERMEER - De ijs-
hockey-internationals Hans Bag-
gen, Marcel Houben en Leo van de
Thillart spreiden bij de Intercai/Ea-
ters wekelijks hun topvorm ten
toon. Toch heeft bondscoach Larry
van Wieren de Geleense Oran-
jeklanteneen bijrol als reserve toe-
bedeeld. Verbazing in het Geleense
kamp, vooral omdat keuzeheer Van
Wieren by de duels met titelkandi-
daten Rotterdam en Utrecht, die
beide in Limburg onderuitgingen,
aanwezig was. „Ik snap het beleid
van Van Wieren niet," aldus Van de
Thillart. De verdediger overweegt
zich niet meer beschikbaar te stel-
len voor het Nederlands team.

Bijrol Eaters in Oranje

Met zijn veertiende overwinning in
een wereldbekerwedstrijd nam
Tomba de eerste plaats op de rang-
lijst over van de Fransman Piccard,
die in Sestrieres geen punten ver-
overde.

I?*Ü_,EN - In het nationale be-
J^rnooi zorgde Delmach-
)j*ar gisteravond voor een

verrassing door Swift!^ond 2 uit te schakelen:
*W Het een klasse hoger
elde Swift 2 verloor in de(te fase de kalmte, waardoor

' t^ ans doorsloeg naar het ge-
aardige Caesar, ongeslagen, °Per in de provinciale klas-

' lu 'Sittardia 2 werd in Arnhem
AAC uit het toernooi ge-

C d. Niet het ontbreken vanï^pelers, maar het missenvan(L^l doelrijpe kansen gaf de
%ttg in dit duel' 24_21 (B_9)-
-sjRoermond 1 schakelde Lo-"M 17-20 verslagen.

sport in cijfers

We»\ _ res, mannen, wereldbeker sla-
V;,To mba 2.07,41 (64,85-62,56); 2.
S vHj 2.07,96 (63,85-64,11); 3. Nier-
?,3o ,'lB (65,10-64,08); 4. GirardeUi
M7.fi '65,65-63,65); 5. Bittner 2.09,78
*»ru,'6l > Stand wereldbeker sla-;3. t.twee races: 1.Tomba 40; 2. RothMelljuruseth 23; 4. Tritscher 20; 5. Gi-% n 19. Stand wereldbeker alge-

\viJfraces: '" Tomba 47; 2. Pic-% 3■ 3- Heinzer 40; 4. Furuseth 38; 5.
81,,' 6- Kjus 33; 7. Bittner 29; 8. Ny-

=>tock 25; 10. Nierlich 23.

CHAATSEN
is%wen' vijfdaagse. Eerste dag.
«V ?' 40 ronden: 1. Manuela Ossen-tVkp Pasveer, 3. Berhoff, 4.Keulen,

v'Oorj ■ Mannen, ploegen-koppeltijd-
JJ-'ï meter: 1. De Vries/De Roon(ï^öffó K°rotkov/Boqev 1.34,99, 3.
iJSe '£chalij 1.35,38, 4. Vunderin-%,rRuitenberg 1.35,79, 5. Kuiper-

VOETBAL
2.f) '■ competitie reserve divisie;\^^en Bosch 2 1-4.

Ria Vestjens stopt na uitschakeling Oranje

hoe denkje dat ik mevoor mijn club
Braakhuizen moet motiveren? De
prikkel ontbreekt. Daardoor gaat de
spelvreugde verloren."

„Alle meiden waren er na de neder-
laag erg aan toe," zegt ze. „Zondag
hebben we elkaar onderling via de
telefoon gesteund. Vergeet niet dat
er voetbalsters bij waren die de af-
gelopen twee jaaralles opzij hebben
gezet. Twee keer per week naar
Zeist, daarnaast drie of vier dagen
voor zichzelf trainen, spelenof soms
by de heren meedoen. Alles buiten
de normale werktijden om. Prof-
voetballers hebben, vergeleken met
ons, een luizenleventje en krijgen
daarvoor nog betaald. Wij moesten
geld meenemen."

Ria Vestjens speelde tegen Dene-.
marken haar vijftigste interland. Als
aanvoerster en middenveldster
vormt zij een centraal punt binnen
het nationale damesteam. Ze was in
het veld en in de kleedkamer het
verlengstuk van coach Bert van
Lingen. Nu het afscheid naakt,
heeft Ria Vestjens twijfels. Maar er

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

LEVEROY - De nederlaag die het
Nederlands damesvoetbalteam in
de kwartfinales van het Europees
kampioenschap in Denekamp tegen
het Deense team leed, is bij aan-
voerster Ria Vestjens (31) hard aan-
gekomen. Drie dagen na het verlies
heeft zij de klap nog niet verwerkt.
De sportlerares kon het zelfs niet
opbrengen om de dag na de decep-
tie weer voor de klas te staan. De di-
recties van de LOM-school in Heel
en de Biologische School in Roer-
mond toonden begrip. Nederlands
voetbalvrouwe nummer één is haar
houvast kwijt, want de captain van
Oranje had aangekondigd bij uit-
schakeling met internationaal voet-
bal te stoppen.

„Twee jaar lang hebben we alle
moeite gedaan om bij de laatste vier
te komen," treurt ze. „Niet alleenhet
bereiken van de halve finale stond
centraal, maar tevens de daaraan ge-
koppelde plaatsing voor het WK,
volgend jaar in China. Allemaal
voor niets. Ik val nu in een gat, want

Afscheid met pijn
komen nog een aantal andere zaken
op haar af.

Aanbiedingen
Ria Vestjens heeft als eerste vrouw h
in Nederland het diploma oefen-£
meester 1 behaald. Daar wil ze ookr
iets mee doen. „Bert van Lingeni
heeft mij eens gepolst ofik iets voel- j;
de voor een functie als trainer van?het Nederlands damesteam. Ik twij-S
fel geen moment dat ik dat zou aan-?
kunnen." Haar internationale baga-*
ge is groot. Ze speelt al van 1978 inj*
Oranje. „Maar ik heb ook een fullti-j»
me job als sportlerares. Dat laat je;*
ook niet zomaar schieten." .5»
DeAfdeling Limburg van deKNVB;
heeft haar benaderd om trainer te!-:
worden van het Limburgs dames-1
team. Van de Afdeling Brabant-
kreeg ze eenzelfde aanbieding. „Ik;-
-speel in elk geval het seizoen bij.
Braakhuizen uit. Misschien dat ik
dan geheel met voetbal stop. IJr*
moet eerst alles eens op een rijtje
krijgen. Over enkele weken weeg ik
de zaken af."

door hans straus

"Ria Vestjens en haar herinneringen. De aanvoerster van het Nederlands damesvoetbalteam
stopt na deuitschakelingvoor hetEK. Foto: Jeroenkuit

Helaas waren zrj niet in staat Doyle
veilig door de catacomben te bren-
gen. Op een van de trappen gleed de
Brit, die niet was vastgelegd, van de
brancard waardoor de blessure aan
zijn schouder nog verder vererger-
de.

Dat was er wel. In de Zesdaagsevan
Münchenwerd de inmiddels 32-jari-
ge Brit, wereldkampioen achtervol-
ging in 1980 en '86, het slachtoffer
van een onverwachte beweging van
de onervaren Sovjetrijder Ganejev.
In plaats van keurig zijn lijn te hou-
den, week de amateur daar plotse-
ling van af. Doyle, die op dat mo-
ment een snelheid had van 60
km/uur, kon de Sovjet niet meer
ontwijken.

val meer Laatste, Hulp brachtenhem op de brancard naar hun ver-
pleegkamer.

MÜNCHEN - Toen de dokters hem weer in volle gezondheid
langs zagen komen, geloofden zij hun ogen alnauwelijks. Maar
toen Tony Doyle ook nog eens vertelde dat hij weer aan top-
sport deed, werd de artsen de adem bijna ontnomen. De man
die zij vorig jaaruit de dood hadden moeten trekken nadat hij
acht dagen in coma had gelegen, die bij een eerste onderzoek
slechts op een vegeterende plant leek, bleek weer fit alsof er
niets was gebeurd in november 1989.

kRD - Het KNVB-beker-
in de tweede ronde tussen
en Fortuna Sittard, dataan-
Üijk was vastgesteld op
iq, wordt reeds aanstaande
lag gespeeld. De wedstrijd
fet Feyenoordstadion en be-
im 19.30 uur.

V-Fortuna
zaterdag

Calster
stent Priem

(GASTEL - De Belgische
eroepsrenner Guido van
:r wordt volgend jaar assis-
an ploegleider Cees Priem
'M. De overeenkomst werd

lag in oud-Gastel bekrach-
jpe 34-jarige Guido van Cal-
fietste dertien seizoenen bij
«roepsrenners. Hij debuteer-
Jan de zrjde van Eddy
«x. Van Calster boekte aan-
jelijk successen als sprinter,[ontwikkelde zich later tot
meesterknecht van interna-
tte vedetten als Saronni en
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