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Premier ziet nog mogelijkheden voor rijksweg 73

Lubbers: tweede baan bij luchthavenkomt er
door peter bruijns en theo sniekers

30
v i!5ERLEN/MAASTRICHT - De Oost-westbaan bij

-n ''chthaven Maastricht komt er. Dat heeft premier
Lubbers gisteravond in Maastricht verklaard

ïto.enover deze krant tijdens een bijeenkomst van
.„ /'Studiekring Thomas More.
"o0L
;te wijst het ter discussie stel-
n van de Oost-westbaan, zoals de
oé van de PvdA in de
To Kamer, Thijs Wöltgens, on-
t 'te deed in deze krant, van de
e v 'd- „Geen Oost-westbaan bete-: \*|'dat de luchthaven dicht moet.ijn' is dan kennelijk Wöltgens' be-
ee !,ihg", aldus Lubbers.
iet
p i Premier heeft goede hoop dat5o'' de aanleg van de A73 tussen

Venlo en Maasbracht toch in 1995
kan worden begonnen en niet pas in
2001. Minister Hanja Maij-Weggen
van Verkeer en Waterstaat besloot
in september uit bezuiniginsover-
wegingen tot vertraging bij dc aan-
leg van dc rijksweg.
Wöltgens verklaarde onlangs dat dc
regio zich nog maar eens goed moet
afvragen ofdc Oost-westbaan er wel
moet komen. Dit omdat dc afwe-
ging tussen economie en milieu op
grond waarvan in 1985 tot aanleg
van dc Oost-westbaan is besloten,
feitelijk achterhaald is nadat het ka-
binet eind 1989 bepaalde dat 'Beek'
zich met name op het passagiersver-
voer moet gaan richten. Dat levert
minder banen op, terwijl door een
strengere geluidnorm voor nacht-
vluchten dc isolatiekosten 200 mil-
joen gulden duurder uitvallen.
Volgens Lubbers betekent geen
Oost-westbaan echter het einde van
'Beek. Voor dc (al bestaande)
Noord-zuidbaan is immers enkel
een tijdelijke nachtvluchtvergun-
ning afgegeven in afwachting van
dc aanleg van dc Oost-westbaan.
Als dc Oost-westbaan er niet komt
en dc tijdelijke beschikking vervalt,
dan kan 'Beek' het wel schudden,
luidt dc boodschap van dc premier,
die het grote economische belang
van dc luchthaven voor dc regio be-
nadrukt.

Bovendien', zo wijzen dc door het
kabinet verstrekte cijfers uit, zal
'Beek' zonder Oost-westbaan blij-
vend met een jaarlijks verlies van
vijfmiljoen gulden kampen.

Zie verder pagina 13

" Lubbers vindt discussie
nachtvluchten voorbarig

Rovers maken
miljoen buit

) m< J

>m i - Overvallers van
fn geldtransport hebben gister-

t'oej li(i_ag op de Westerdoksdijk in
ag ° een bedrag van ze-om er een miljoen gulden buitge-
aatü taakt
>en k stilstaande auto werd rondlijft frart over vier 's middags aan-
;n * met achterin de geboei-

-6 bijrijder van het transport. De
—-* was door de chauffeur met

pistool bedreigd en kreeg bij
I fc actie hulp van twee onhe-

lden. Volgens de woordvoer-
yf zal vandaag pas helemaal
'üdelijk zijn hoe groot precies

F buit is.

Het weer

Jl een zuidoostelijke stro-
li^g wordt koude en droge
ijjht aange voerd. In deze
tj °ining komen naast opkla-

n °°k zonnige periodes
$* met de grootste hoeveel-
)f,{* zon in het zuiden van de
H^incie, terwijl de kans op

zoals gisteren,.f ,r> is. In de ochtenduren zijn
mistbanken. De

k^d is zwak tot matig, wind-
| o*cht 3 of minder, uit zuid-
-1 Ct*ke richtingen. Het

( A. 'k loopt in de middag op tot
Jr*rden iets boven het vries-
Vl'
'i^ff ac*uele informatie bè-
ta "ende het weer in Limburg
V nt u bellen 06-91122346>»AAG:
t^op: 08.44 onder: 16.28
J^nop: 09.59 onder: 17.27NOEN:
d^op: 08.45 onder: 16.29

10.30 onder: 18.36

Mijnwerkers
mogen nu helft
uitkering voor
silicose houden

Van onze verslaggevers

HEERLEN - De korting van de zo-
genoemde ongevallenrente op de
pensioenen van ex-mijnwerkers
wordt per 1 januari aanstaande ge-
halveerd. De rente gaat vooral naar
silicose-patiënten. Woordvoerder
Bemelmans van het Algemeen
Mijnwerkersfonds (AMF) in Heer-
len heeft gisteren bevestigd dat de
raad van bestuur onlangs bovenge-
noemde beslissing heeft genomen.
Minister-president Ruud Lubbers
had gisteren als eerste laten weten
dat de al jaren gevraagde maatregel
de ongevallenrenteniet tekorten op
het pensioen gedeeltelijk was inge-
willigd. Al in oktober had staatsse-
cretaris Elskse ter Veld van Sociale
Zaken de Tweede Kamer en met
name Kamerlid Walter Paulis
(CDA) beloofd deze slepende zaak
brj het AMF aan te zullen kaarten.

Zie verder pagina 15

" Premier zal klachten
mijnwerkers bekijken

CDU-politicus blijft Stasi-werk ontkennen

De Maizière stapt op
Van onze correspondent

BERLIJN - De vroegere Oostduitse
premier en huidige minister zonder
portefeuille Lothar De Maizière
heeft gisteren al zijn politieke func-
ties neergelegd. Kanselier Kohl zei
respect te hebben voor het besluit
van zijn plaatsvervanger als CDU-
voorzitter, maar waarschuwde voor
voorbarige veroordelingen.
De Maizière trok met zijn besluit de
consequenties uit de al maanden»
circulerende beschuldigingen dat
hij acht jaar onder de schuilnaam
'Czerny' voor de gehate vroegere
Oostduitse Stasi zou hebben ge-
werkt. De Maizière wil wel lid blij-
ven van het Duitse parlement de
Bondsdag en heeft geweigerd zijn
parlementaire onschendbaarheid te
laten opheffen. Wel heeft hij minis-
ter van Binnenlandse Zaken Wolf-
gang Schauble gevraagd het onder-
zoek naar zijn verleden voort te zet-
ten.
De Maizière herhaalde gisteren dat
hrj geen samenwerkingsverdrag
met de staatsveiligheidsdienstheeft
ondertekend, nooit materieel beter
is geworden van contacten met deze
geheime dienst en alleen uit hoofde
van zijnfunctie als advocaat contac-
ten heeft onderhouden met de Stasi.
Politiek was de positie van de Mai-
zière onhoudbaar geworden, on-
danks het ontbreken van waterdich-
te bewijzen. Minister Schauble zei
gisteren op een persconferentie in
Bonn onder meer dat er aanwijzin-
gen zijn, die erop duiden dat De

Maizière de verrader 'Czerny' zou
kunnen zijn. Schauble voegde daar-
aan toe dat deze aanwijzingen te
dun zijn om als bewys te kunnen
dienen.
De Maizière stelde dat hij 'bevesti-
gennoch ontkennen kon' dat er een
dossier over hem werd bijgehou-
den. „Ik heb nooit een samenwer-
kingscontract ondertekend en ik
heb nooit rapporten voor het minis-
terie voor staatsveiligheid geschre-
ven. Ik heb ook nooit geld of andere
gunsten in ontvangst genomen,
maar ik moet toegeven dat bij de
verwerking van het Stasi-probleem
de moeilijke situatie is ontstaan, dat
de beschuldigdezijn onschuld moet
bewijzen en dat overal geuite ver-
dachtmakingen van groot belang
schijnen te zijn. De Maizière trok
daaruit de consequenties, omdat 'ik
mijn partij niet verder wil belasten.

0 Premier Lubbers temidden van twee oud-mijnwerkers in het Val-
kenburgse museum 'De Steenkolenmijn. De premier was, zoals hij zei,
als student al eens in een mijn afgedaald. Foto: WIDDERSHOVEN

vandaag

Een bezoek van premier Lub-
bers aan Zuid-Limburg, een
grote manifestatie in de
schouwburg in Heerlen en
een avondje voor de ex-
mijnwerkers. Gisteren was het
zover: de mijnsluiting werd 25
jaar na de roemruchte rede
van Den Uyl herdacht. Het le-
verde twee pagina's op met
nieuws, sfeer, impressies,
commentaar en reportages.

PAGINA 13 EN 15

'Grotere rol
voor Europa

in NAVO'
BRUSSEL - De Europese landen
zullen een steeds belangrijkere rol
in de NAVO moeten gaan spelen.
Maar dat mag er niet toe leiden dat
de transatlantische band tussen de
Verenigde Staten en Canada en de
Europese partners verslapt. Die
vormt nog steeds de basis voor het
Europese veiligheidsbeleid. Die op-
vatting overheerste gisteren in
Brussel na de eerste dag van de na-
jaarsbijeenkomst van de ministers
van Buitenlandse Zaken van het
bondgenootschap.
Daar werd over de Golfcrisis ge-
praat, maar vooral over de toekomst
van deNAVO nu de dreiging vanuit
Oost-Europa zo goed als is verdwe-
nen. „Allen onderstrepen het be-
lang van een blijvende en beteke-
nisvolle militaire aanwezigheid van
de VS in Europa," zei minister Van
den Broek. De komende maanden
zal echter een discussie op gang
moeten komen over de bijzondere
rol die de Europese landen daar zelf
bij kunnen spelen, zo zei de be-
windsman.
Volgens Van denBroek is 'een meer
geprofileerde Europese inbreng'
nodig. Zolang de Europese Ge-
meenschap geen bevoegdheden
heeft op veiligheidsgebied, moet de
Westeuropese Unie (WEU) een
brugfunctie vervullen tussen de Ge-
meenschap en de NAVO.

sport
Mario Been naar Roda

PAGINA 19

Sponsorjacht
Handbalverbond
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Het nieuwe leven
van Jerry de Jong

PAGINA 21" Mario Been

VS verwachten
gedeeltelijke
tenigtrekking

Irak uit Koeweit
BRUSSEL - De Amerikaanse rege-
ring verwacht dat de Iraakse presi-
dent Saddam Hoessein rond 15 ja-
nuari een 'dramatische stap' zal zet-
ten, door zich wellicht gedeeltelijk
uit Koeweit terug te trekken. Metzon 'stap' zou Hoessein dan ver-
deeldheid willen in onder de inter-
nationale gemeenschap. De Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse
Zaken James Baker zei dat gisteren
in Brussel tijdens de bijeenkomst
van de NAVO-ministers van Buiten-
landse Zaken.
De EG-landen zijn in elk geval niet
bereid tot contacten met de Iraakse
minister van Buitenlandse Zaken
Tariq Aziz, voordat die in Washing-
ton is geweest voor overleg met de
Amerikaanse regering. Vanmiddag
zullen de ministers van de twaalf dit
standpunt innemen.
Er zou volgens de Italiaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken Gianni
De Michelis, de huidige voorzitter
van de EG-ministerraad, gepraat
worden over een nieuwe datum
voor Amerikaans-Iraakse overleg,
op 6 januari.Dat ligt tussen het laat-
ste voorstel van de VS (3 januari) en
het voorstel van Saddam (12 janua-
ri).
In ferme taal heeft de Amerikaanse
president George Bush gisteren op
een persconferentie Irak opnieuw
gewaarschuwd voor half januari
Koeweit te verlaten of anders een
mogelijke militaire interventie tege-
moet te zien.
Een Sovjet-woordvoerder verklaar-
de dat Moskou bereid is Irak scha-
devergoeding te betalen voor de
verliezen die het gevolg zijn van het
vertrek van 2.300 Russische con-
tractarbeiders in Irak die het land
willen verlaten. De Sovjet-ambassa-
de in Bagdad deelde eerder mee dat
Irak weigert de Sovjet-experts te la-
ten vertrekken voor het geschil is
geregeld.
Het Iraakse ministerie van Defensie
heeft gisteren de reservisten die in
1957 zijn geboren opgeroepen. Zij
moeten zich binnen drie dagen mel-
den bij hun kazernes.

Politie ontdekt
Weer vuurwerk
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The Museum.Watch

BOERENKOOL EN
ZIGEUNERSCHNITZEL
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Ongeïnspireerd
klinkend

kerstoratorium
MAASTRICHT- Hetkerstorato-
rium I'Enfance du Christ van
Hector Berlioz is in verhouding
tot zijn grote religieuze werken
weliswaar slechts een ingetogen
oratorium voor beperkte instru-
mentale en vocale bezetting - zo-
wel de muziekdramatische
kracht van de romantische com-
ponist als de blijdschap over de
geboorte van het kerstkind is
hierin echter onoverhoorbaar.

En juist deze beide elementen
heb ik node gemist in de van en-
kele kleine coupures voorziene
uitvoering van L'Enfance du
Christ, afgelopen zaterdagavond
in de Annakerk te Maastricht, ge-
geven door een viertal vocale so-
listen, de Cappella Sancti Serva-
tii en het Universiteitsorkest
Limburg; het geheel geleid door
Peter Serpenti. Naar de oorzaak
van de slappe, ongeïnspireerd
klinkende vertolking hoeft niet
lang gezocht te worden. Voor een
doorsnee amateur-symfonieor-
kest is deze partituur véél te
moeilijk. De orkestleden hadden
aan hun individuele partijen
technisch gezien de handen
meer dan vol om ook maar enigs-
zins aan vrijuit muziekmakentoe
te komen. Onbegrijpelijk vond ik
overigens de houding van de ko-
persectie. Die pakte in na het eer-
ste deel en vertrok omdat er ver-
dervoor hen niets meer te blazen
viel. Je mag blijkbaar zelfs van
amateurmusici niet meer ver-
wachten dat ze de rest van een
uitvoering meelevend uitzitten...

Zuiver
In haar vertolking van mevrouw
Vandaele spande Els Eymael de
kroon. Dictie en aktie waren zuiver
op elkaar afgestemd. Ben Bring-

mann als ex-slager Theo deed het in
grote lijnen goed, maar de nuance-
ring liet hier en daar toch te wensen
over, terwijl zijn gebaren nogal eens
opgelegd pandoer schenen. Hij had
echter ook heel sterke momenten,
zoals in de scènewaarin hij met zijn
'verouderde' potentie de spot drijft
en in de slotscène met de seniele
oude dame. Die dame, Lena, een
moeilijke, ondankbare, wat afsto-
tende rol, werd op bewonderens
waardige wijze gebracht door Jos
Baur. Zoon Rik, in deterughouden-
de rol van de onverschillige fliere-

fluiter, was bij Nan Logister in goe-
de handen. Verpleegstertje Sonja
werd gespeeld door Karin1 Jalink.
Ze acteerde en mimeerde goed,
maar toch bleef ze een beetje mat.
Wat méér pit zou de presentatie le-
vendiger hebben gemaakt. De taal
die gesproken werd was Vlaams ge
tint en kwam niet uit alle monden
geloofwaardig over.

'Expressie' brengt deze voorstelling
ook in het LFA theater Klein Carré,
Sittard, en in Middelburg.

mya maas

Solisten
Het peil van een concert wordt
meestal bepaald door de deelne-
mer met de minste muzikale ba-
gage; de anderen passen zich
hierbij - graag ofniet - aan. Geen
wonder dat de Cappella dus be-
neden zijn normale niveau func-
tioneerde. Het koor van priesters
en schriftgeleerden dat Herodes
adviseerde klonk te bangelijk.
Herdertjes zingen bij nachte ken-
nelijk niet altijd kraakhelder en
het engelenkoor had problemen
met de hemelse klanken. Alleen
de solisten deelden niet in de
muzikale malaise. John Wauben
liet zowel als Herodes als familie-
vader een gepast krachtig geluid
horen en tenor Hans Timmer-
mans deed het als 'récitant lége-
re' ook niet slecht; Peter Nievel-
stein (Josef) en Marjan Vliegen
(Maria) sloten zich muzikaal bij
hen aan. Doch ook zij konden ge-
zamenlijk de uitvoering niet van
de benodigde inspiratie voor-
zien. Daar is eigenlijk de dirigent
de aangewezen man v00r...

peter p. graven

recept
Baked beans
Onder gure weersomstandigheden
smaken stevige schotels het best.
Deze bonenschotel kan in principe
met elke soort bonen uit blik ge-
maakt worden. Omdat er geen vlees
in is verwerkt, kan dit gerecht ook
een onderdeel vormen van een ve-
getarisch menu. Mist u het vlees,
geef er dan pittig gekruideen gema-
rineerde speklapjes of in azijn en

bruine suiker gestoofde runderlap-
jes bij.
Benodigdheden voor 4 personen: 2
grote bukken witte of bruine bonen,
2 uien, 2 tenen knoflook, 2 kruidna-
gels, 2 laurierblaadjes, olie, 2 el
azijn, 2 el hot ketchup, 1 el bruine
suiker, chili- ofpaprikapoeder.
Laat bonen uitlekken. Pel uien en
knoflook, hak uien grof en pers
knoflook uit. Steek in elk laurier-
blaadje een kruidnagel. Verhit olie

en fruit eerst uisnipppers, dan knof-
look en voeg daarna resterende
kruiden, suiker en azijn toe. Laat ge-
heel ca. 15 minuten pruttelen. Voeg
indien nodig af en toe scheutje wa-
ter toe. Voeg bonen erbij en laat al-
les goed heet worden. Verwijder
voor opdienen laurierblaadjes en
kruidnagels. Omdat baked beans
heet van smaak mogen zijn, mag er
ruimschoots chilipoeder aan toege-
voegd worden.

huub meijer

'Thuis': Komedie met wisselende kwaliteiten

'Expressie' op Claus-toer
MAASTRICHT - Het toneel-
stuk 'Thuis' van Hugo Claus is
veel minder bekend dan stuk-
ken als 'Vrijdag', 'Vossen-
jacht', 'De dans van de reiger'
en 'De Spaanse hoer. Toch
koos regisseur Jos Prop met
toneelgroep 'Expressie', Heer-
len voor deze komedie, zater-
dag en zondag gepresenteerd
in 'Het Pesthuys'-theater,
Maastricht. Wat allereerst de
aandacht trok was het impo-
sante decor. Wonderlijk, wat
er binnen een beperkte speel-
ruimte te verwezenlijken valt.
In de Kleine Zaal van de
schouwburg Heerlen werden
daartoe een groot aantal mar-
meren vloertegels gelegd, in
Het Pesthuys waren ze van
vilt, waarbij roodfluwelen 'lo-
pers' de deftigheid van het
huis moesten accentueren.
Decor en rekwisieten werden
door Henk en Margot Huyser
voortreffelijk verzorgd.

'Het huis' is een herenhuis, waarin
ex-beenhouwer Theo Vandaele met
zijn vrouw Monique wonen, In ruil
voor hun woongenot moeten ze de
zieke, demente eigenares van het
huis verzorgen. Ze hopen dat deze
snel sterft en willen daarbij wel een
handje helpen. Enige zoon Rik heeft
de paden van burgerlijke degelijk-
heid verlaten, hij trekt met een mu-
ziekband rond en genietvan vluch-
tige liefdesaffaires. Als Rik onver-
wacht thuiskomt met zijn vriendin-
netje Sonja, wordt de dagelijkse
sleur doorbroken. Pa leeft plotse-
ling op, zijn seksuele fantasieën spe-
len hem parten. Als Rik van zijn
nood hoort, biedt hij Sorvja groot-
moedig alsremedie aan. Sonja heeft
geen bezwaren. Als verpleegstertje
wil ze ook deze nood van pa wel le-
nigen. Pa krijgt echter met zijnrem-
mingen te maken. (Wij dachten hier-
bij even aan Toon Hermans' act: 'va-
der gaat op stap'). Op het beslissen-
de moment laat zijn potentie de ex-

slager in de steek en simuleert hij
een hartaanval. Hij voelt zich door
zijn zijsprong echter schuldig tegen-
over zijn vrouw en wil daarom haar
voorstel om de oude vrouw het
hoekje om te helpen wel uitvoeren.
Maar ook daartoe blijkt hij niet in
staat.

" Een scène uit 'Thuis' door toneelgroep Expressie.

kunst

Boymans moet mes zetten
in aantal tentoonstellingen

ROTTERDAM - Het Rotterdamse mu-
seum Boymans-Van Beuningen gaat de
komende jaren het mes zetten in het aan-
tal tentoonstellingen dat jaarlijks wordt
gehouden. Het ontbreekt het museum aan
voldoende middelen om de doelstelling
van dertig interessante tentoonstellingen
per jaarook de komende jaren te kunnen
handhaven.
Dat zei directeur Wim Crouwel bij de pre-
sentatie van het tentoonstellingsprogram-
ma voor de komende maanden.
„Vanaf 1992 zal het ambitieniveau omlaag
moeten. Het tentoonstellingsbudget van

450.000 gulden per jaar is nu al op stukken
na niet toereikend. Naast onze pogingen
meer geld van sponsors te krijgen, ontko-
men we er niet aan onze ambities bij te
stellen. Bovendien hoeven we op de ge-
meente Rotterdam ook niet te rekenen.
Die kiest voor sociale vernieuwing, en dat

kun je haar nog moeilijk kwalijk nemen
ook", aldus Crouwel.
Van het „Deltaplan voor cultuurbehoud"
van WVC-minister D'Anconaverwacht hij
evenmin weinig heil voor zijn museum.
Het leeuwedeel van de310 miljoen gulden
die de minister beschikbaar stelde voor

het inhalen van de achterstanden in con-
servering en restauratie van cultuurgoed,
gaatnaar de rijksmusea.

Voor gemeentemusea - als Boymans -
luidt de regeling: 'Alleen als de gemeente
zestig procent voor een bepaald project op
tafel legt, komt WVC met de resterende
veertig procent over de brug.' „Dat kun je
nauwelijks van gemeenten vragen. Ook
voor conservering zal onze afhankelijk-
heid van particuliere geldschieters alleen
nog maar toenemen. Voor het Deltaplan
van D'Ancona ben ik danook niet echt en-
thousiast", zo stelde Crouwel.

Conservatorium-orkest levenslustig
MAASTRICHT - Negen maan-
den nadat de tweede vrucht van
de samenwerking van de conser-
vatoria van Maastricht en Ant-
werpen, zijnde een uit de kluiten
gewassen symfonieorkest, aan
den volke getoond was, werd de
jongste orkest-spruit ten doop
gehouden. Nummer drie, even-
eens geboren uit een blijkbaar
vruchtbaar Nederlands/Belgisch
samengaan, toonde zich vrijdag-
avond jl. in de Concertzaal van
het Maastrichts Conservatorium
muzikaal levenslustig, al kon 'pa'
Jean-PhilippeRieu vanwege een
'heksesjeut' de kleine niet zo
naar zijn hand zetten als hij wel
zou willen. De doopplechtigheid
werd voornamelijk door familie-

leden bijgewoond; docenten en
medestudenten waren, zoals ge-
woonlijk, op de vingers van één
hand te tellen.

Met het Divertimento van Matty
Niëlkon de zuigeling niet zo best
overweg. Aan de compromisloze
muziek van de Maastrichtse
componist is hij duidelijk nog
lang niet toe. De eerste beschuit
met muisjes werd geserveerd
door de peter en meter, Frans
Kokkelmans (bariton) en Yvon-
ne Schiffelers (mezzo). Zij soleer-
den in de Arias and Barcarolles,
de eerste uitvoering in de Bene-
lux van het laatste opus van de
onlangs overleden dirigent/com-
ponist Leonard Bernstein. Het is

een werk met hier wat Mahle-
riaanse klanken, daar een beetje
de West-Side-Story-sfeer; soms
klinkt de muziek zeer melancho-
lisch, dan weer platvloers: echt
Bernstein. Zijn typisch Ameri-
kaanse 'talking-music' - niet te
verwarren met het 'Sprechge-
sang'! - kreeg van peter en meter
een passende vertolking; het af-
geslankte petekind was overi-
gens qua instrumentale begelei-
ding heel alert.

In de symfonische suite Shehe-
razade van Nicolai Rimski-Kor-
sakov toonde de boreling zich
bijzonder levenslustig, al deden
sommige muzikale bewegingen
ietwat ongecoördineerd aan; dat

komt echter bij volwassen orkes-
ten ook weleens v00r... In deper-
soon van concertmeester Roe-
land Gehlen bleek de kleine over
zeer muzikale vingertjes te be-
schikken; daarnaast konden de
lieve klarinetgeluidjes mij heel
goed bevallen. Als de muzikale
opvoeding consequent doorge-
trokken wordt, kan de Maas-
trichts/Antwerpse baby over en-
kele maanden laten horen, dat
hij groter is gegroeid,en dat, naar
ik meen, middels een werk als
het Concert voor Orkest van Béla
Bartók, maar dan onder leiding
van een Antwerpse 'oom', Ernest
Maes.

peter p. graven

Concertkoo met Magnific inkerstvers
MAASTRICHT — Het Ma£enger
cat, dat J.S. Bach voor de ve^dert
dienst vanKerstmis 1723 coiffsurr
neerde, is, in vergelijking m#ü zijr
tweede versie ervan, maar zefhuive
te horen. De vier kerstzarfveste
tussen de diverse koralertia in
aria's geplaatst, klinken imtns de
ongepast buiten de kersttijd Neizon gevalwordt dan de herzt jare
versie van 1730, die zoLi'kerststukjes', ter hand g<
men.

Het Limburgs Concert!
opent zijn kerstconcert, dat
terdag 22 december in de M -—trichtse Staarzaal om 20.00'
begint, met de oorspronk«
compositie van Bach, het 'N
nificat, mit vier weihnachtli
Einlagen'. Daarna weerkl: ___i
Une Cantate de Noël van __■
Frans/Zwitserse componist
thur Honegger, een opus wai
niet alleen een aantal bekö
Franse en Duitse kerstliede
verwerkt zijn, maar tevens f~~^
melodieën van twee van de '^^kerstkoralen van Bachs Magij_^
cat. Het Limburgs Concertk^wordt in beide werken muzil^-
bijgestaan door organist H
Leenders en het uit veelal jol
musici van het Keulse radio-
kest gevormde Orchester *N I:
Kölner Kammermusiker. SQar s
ten zijn Dianne van den Eijn<^j j.
(sopraan), Ibolya Palatinus (\,
Boldizsar Keönch (tenor) '^Emile Godding (bas/bariton). -^a
muzikale leiding heeft Jan Hnjk :
perts. le zi

Stemmig
kerstconcert

MAASTRICHT - Het kerstconcert,
dat zondagmiddag in de Concert-
zaal van het Maastrichts Conserva-
torium gegeven werd, was het eer-
ste van drie koorconcerten in het
kader van een samenwerkingsserie
van het conservatoriumkamerkoor,
het vocale ensemble Studium Cho-
rale en het Nederlands Kamerkoor.
Gezien de volle zaal werd aan een
van de doelstellingen, een breder
publiek met hoogwaardige koormu-
ziek te laten kennismaken, beant-
woord.

Het conservatoriumkamerkoor,
voor de ene helft bestaande uit
zangstudenten en voor de andere
helft uit afgestudeerde gast-vocalis-
ten, waaronder enkele Studium
Chorale-leden, gaf een stemmig
beeld van kerstmuziek, geschreven
door componisten, die op een of an-
dere manier met het muzikale Vene-
tië van de Renaissance in verbin-
ding gebracht kunnen worden. Een
drietal intermezzi, vlot gebracht
door het ensemble oude muziek van
Jeröme Minis, gaf de vocale kerst-
kaart van Venetië instrumentale
kleur. Alhoewel dirigent Eric Her-
mans nog geen twee maanden tijd
heeft gehad om van 25 'loslopende'
vocalisten een kooreenheid te ma-
ken, mocht het klinkend resultaat
er best wezen. Vooral in de diversea
cap(p)ella-werken van Michael
Praetorius is hij erin geslaagd de
voeling van de componist met het
kerstgebeuren muzikaal duidelijk
te laten horen; het 'Singt ihr lieben
Christen all' zou je, als er een parti-
tuur voorhanden was geweest, zo
willen meezingen. Er zijn dus geluk-
kig nog kerstconcerten, waarna je
met muzikale vrede in het hart naar
huis kunt gaan.

peter p. graven

Oplossing van gistere
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puzzel van de dag

Horizontaal: 1 zeer nauwkeurig; 4 Europe-
aan; 8 slot; 9 laddersport; 11 geregelde
toestand; 13 landbouwwerktuig; 14 onder
andere (afk); 15 Arabisch opperhoofd; 17
stad in Engeland; 19 belangrijke voedings-
stof; 21 koers, richting; 22 onbeholpen.

Verticaal: 1 kleurling; 2 telwoord; 3 pr£
sche oefentijd; 4 vogel; 5 vragend vnvK
vroegere naam van Tokyo; 7 toestand
verwarring aan de beurs; 10 belemmtf
(fig.); 12 vallei; 15 buitenspoerigheid;
stad in Brazilië (verkort); 17 klein paard
buigzaam; 20 snipachtige vogel.
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Voorspellingen nieuwe tegenvaller voor kabinet

Planbureau voorziet stjging werkloosheid
' ?? Van onze parlementaire redactie
er !Kr HAAG -De werkloosheid zal volgend jaarniet afnemen,~.s<<ar stijgen. Dit is het gevolg van teruglopende produktie-

nJei bij de bedrijven, veroorzaakt door hoge olieprijzen en
)r) J lagere waarde van de dollar.De exportmogelijkheden wor-
)n)J daardoor beperkt, terwijl de winstmarges teruglopen. Te-
i HÜjk stijgen de loonkosten. Met een verslechterende winstpo-

'e zal ook ook de neiging tot investeren dalen, waardoor de
->ei van het aantal banen wordt vertraagd.

Het Centraal Planbureau (CPB), de
rekenmeesters van het kabinet, zegt
dit in de 'Halfjaarlijkse tussenrap-
portage over de Nederlandse econo-
mie' die gisteren in verschenen. Het
Planbureau hield tot nu toe reke-
ning met een groei van het aantal
banen volgend jaar van 75.000.

Bij een toename van het aantal ba-
nen met 60.000, voorzag het Planbu-
reau een daling van de werkloos-
heid met 15.000 mensen. De groei
van het aantal banen wordt nu op
minder dan 60.000 geschat.

Gorbatsjovwil
eferendum over

nheid Sovjetunie
'SKOU-De bevolking dient zich
referendum uit te spreken over_vraag of de Sovjetunie een een-Isstaat blijft. Recht en orde in

■J 1 land moeten worden hersteld.

' Waren gisteren de voornaamste
genten uit de toespraak van pre-

ent Gorbatsjov bij de openingL' het Volkscongres, het hoogste'gevende orgaan van de Sovjet-

klaagde over gebrek aan
"*cipline onder de bevolking dat

'aard gaat met een ongebreidelde
iek golf op de autoriteiten. Hij

/V'tte voor versterking van de or-
'Jnctie van het leger en de KGB,

dienst. Hij besteedde deW^ste aandacht aan het ontwerp-'Weverdrag, het belangrijkste on-"TVerp op dit Volkscongres,
eenvallen van de Stovjetunie kan
j1worden toegegaan, vanwege de
Rige interne en internationale
jjsequenties. Volgens Gorbatsjov

J 1 in een 'politiek amorfe' situatie
v van bovenaf worden beslist
F de toekomst van het land. Een
fjonaal referendum moet uit-
test brengen. De reacties op Gor-
fjovs rede waren gematigd posi-
F'Fbatsjovs voornaamste politieke
pal, de Russische president Boris|kin, kantte zich niet tegen een
Pendum, maar wel tegen het
ptig doordrukken van het nieu-
[ Verdrag. Gorbatsjov verheelde
ffigens niet dat onder zijn leider-

'ernstige fouten' zijn ge-.
£kt.

Lager
Volgens het CPB zal de economi-
sche groei komend jaar niet op de
verwachte 2,75 procent uitkomen,
maar lager. Dit jaar wordt de voor-
spelde groei van 4 procent nog wel
gehaald. Het aantal banen neemt zo-
als voorzien met 120.000 toe, de
werkloosheid daalt met 50.000. De
inflatie komt dit jaarwel iets hoger
uit: geen 2,25 maar 2,5 procent. De
investeringen en de produktiegroei
in de bedrijven verlopen echter vol-
gens de verwachtingen.

De voorspellingen van het CPB
voor volgend jaarvormen een nieu-
we tegenvaller voor het kabinet.
Met een stagnatie bij de bestrijding
van de werkloosheid wordt de ver-
houding tussen werkenden en niet-
werkenden, van belang voor hand-
having van de koppeling, slechter.

Effecten
Bovendien betekent het een nieuwe
tegenvaller in de sociale zekerheid,
waar de laatste jaren steeds bespa-
ringen optraden bij de uitkeringen
wegens werkloosheid. Minder eco-
nomische groei heeft eveneens fi-
nanciële effecten voor de overheid:
per procent ongeveer 2 miljard gul-
den. Dat bedrag is nog exclusief la-
gere inkomsten uit belastingen en
premies.

Tot voor kort hield het CPB nog re-
kening met een voortgezette groei
in 1991. Men baseerde zich daarbij
op de laatste voorspellingen over de
groei in Duitsland, onze belangrijk-
se handelspartner. De economische
groei daar wordt voor dit jaar ge-
schat op 5,5 procent.

Inmiddels heeft de Duitse regering
echter lastenverzwaringen aange
kondigd om de kosten van de Duit-
se eenwording mee te bestrijden.
De groei wordt daarmee ook afge-
remd.

Onzeker
Bij het Planbureau wil men nog
geen conclusies trekken uit de bere-
keningen voor 1991 voor latere ja-
ren. Daarvoor zijn met name de ont-
wikkelingenrond de olieprijs en de
dollar te onzeker gezien de situatie
in de Golf. Zoals bekend moet het
kabinet in januari 1991 de finan-
cieel-economische tussenbalans
voor de jaren 1992-1994 opmaken.

Rekenkamer maant Financiën:

Actiever beleid
nodig voor innen
belastingschuld

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Financiën moet een
actiever beleid voeren bij het innen
van belastingschulden. Nu wordt
jaarlijks 1,5 tot 2 miljard gulden aan
belastingschulden als oninbaar af-
geboekt. Dit stelt de Algemene Re-
kenkamer in het Decemberverslag.

De Algemene Rekenkamer, onaf-
hankelijk controle-Instituut voor de
rijksuitgaven, heeft een nieuw soort
rapportage gestart. Om het jaarver-
slag niet te dik te maken, heeft de
Rekenkamer besloten voortaan
tweemaal per jaar zogenoemde tus-sentijdse rapportages over lopende
onderzoeken het licht te doen zien:
in juni en december. Alhoewel het
de bedoeling was de eerste tussen-
tijdserapportage pas in juni 1991 uit
te brengen, heeft de Rekenkamer
dat reeds nu gedaan. Er waren vol-
doende afgeronde onderzoeken om
te publiceren.
Volgens de Rekenkamer kijken be-
lastingontvangers te veel naar histo-
rische gegevens bij hun oordeel
over belastingschulden. Er wordt
niet of nauwelijks geanticipeerd op
de toekomstige financiële positie
van de betrokkkene.

Extra controle is ook nodig bij bui-tenlanders die hier tijdelijk werken.
In 1989 bleek dat 45 miljoen gulden
aan belastinggeld oninbaar was om-
dat betrokkene naar het buitenland
was vertrokken. Onderzoek van de
Rekenkamer leerde dat in 19 pro-
cent van de gevallen de betrokkene
gebruik had gemaakt van een spe-
ciale regeling waardoor buitenlan-
ders die hier tijdelijk werken maar
35 procent belasting hoeven te beta-
len.

De Rekenkamer bepleit verder het
systeem van paspoortsignalering
actiever te hanteren. Dit betekent
dat indien iemand met een belas-
tingschuld de grens over wil, het
paspoort wordt ingenomen. Op die
manier moet voorkomen worden
dat men vertrekt zonder eerst de be-
lastingschuld te hebben betaald.

Woonwagenbewoners
Een ander kritiekpunt is de speciale
behandeling voor woonwagenbe-

woners. Volgens de Rekenkamer
bestaat hun belastingschuld vrijwel
steeds uit motorrijtuigenbelasting.
Omdat de belastingdienst geen poli-
tiesteun kan krijgen om deze schuld
te innen, wordt deze maar afge-
boekt. Deze rechtsongelijkheid
moet verdwijnen, aldus de Reken-
kamer.
Andere kritiekpunten zijn: de belas-
tingdienst tipt de Sociale verzeke-
ringsbank onvoldoende over het
niet betalen van premies volksver-
zekeringen door belastingplichti-
gen. Het systeem waarbij in ruil
voor het betalen van een deel van de
belastingschuld, de rest vervalt,
blijkt in de praktijk een uitbreiding
van het landelijk gehanteerdekwijt-
scheldingsbeleid inzake belasting-
schulden. Dit beleid wordt daarmee
doorkruist.

De Rekenkamer merkt verder op
dat Rijkswaterstaat, onderdeel van
Verkeer en Waterstaat, bij het oprui-
men van vervuilde onderwaterbo-
dems heeft verzuimd vast te leggen
dat nieuwe vervuilingen niet meer
op kosten van de rijksoverheid aan-
gepakt zullen worden. Hierdoor
ontstaat de kans dat nieuwe vervui-
ling die ontstaat pp basis van een 10--
zingsvergunningl opnieuw op kos-
ten van de overheid aangepakt moet
worden. Dat terwijl de veroorzaker
ervoor zou moeten opdraaien.

binnen/buitenland

Wöltgens in geweer
tegen verlaging btw

JAASTRICHT - Fractievoorzit-
ÜOJf Wöltgens van de PvdA heeft

pteravond tijdens een zeer ma-
Ilff Dezocnte bijeenkomst van

nn partij in Maastricht gepleit
<or het schrappen van de voor-

l*SJnomen btw-verlaging (dat zou
't 1994 twee miljard gulden op-

Ma/engen, red.). Volgens hem be-
te vePfdert een btw-verlaging de
3 consumptie te veel. Het kabinet
ïg mfu zijn beleid juist moeten ver-
ar zefhuiven van consumeren naar
stzarfvesteren.
ralenUa investeringen vond Wölt-
t imftis dat de extra inkomsten uit
sttijèt Nederlandse aardgas, die in
her* jaren zeventig voornamelijk

consumptief werden besteed, nu
moeten worden gebruikt om de
staatsschuld terug te brengen.
Ook vond de PvdA'er dat er maar
eens een eind moet komen aan
het fiscaal stimuleren van het
consumptief krediet. Deze vorm
van lenen is voor mensen uit de
laagste inkomensgroepen soms

een noodzakelijk kwaad, zo gaf
hij toe. En als er maatregelen
worden genomen om daar paal
en perk aan te stellen, dan moet
dat dus behoedzaam gebeuren.
Waar de fractievoorzitter het
meest mee zat, is het gegeven dat
iemand met een goed inkomen
geld kan lenen voor consumptie-

artikelenen toch van de fiscus 50
tot 60 procent van de betaalde
rente terugkrijgt.

Wöltgens' 'politieke boodschap'
aan het kabinet, dat in januari
zijn tussenbalans opmaakt, luid-
de: herstel het gemeenschaps-
vermogen; stimuleer de deelna-
me aan het arbeidsproces; zorg
voor groene groei; verbeter de
dienstverlening aan de burger en
herstel het principe van draag-
kracht in ere.
Volgens hem is een tussenbalans
dierecht doet aan deze uitgangs-
punten 'geen bedreiging maar
een uitdaging.

DP wil uitstel van verkiezingen

Meer nieuwe partijen
in Albanië op komst

TIRANA - De legalisering van de
eerste niet-communistischepartij in
Albanië staat voor de deur. Radio
Tirana heeft dit bekendgemaakt,
nadat premier Adil Carcani zondag-
avond laat een onderhoud had met
twee leiders van de nieuwe Demo-
cratische Partij (DP), voorzitter Gra-
moz Pashka en cardioloog SalihBe-
risha. Naar verwachting zal het Al-
banese parlement volgende week
maandag in grote meerderheid zijn
goedkeuring hechten «an het de-
creet dat nieuwe politieke bewegin-
gen in de volksrepubliek toestaat.

Inmiddels hebben enkele nieuwe
politieke stromingen hun komst
aangekondigd. Gisteren werd be-
kend dat weldra de oprichting van
een ecologische partij te verwach-
ten is. Buiten devolksrepubliek wil-
len royalisten - aanhangers van
Leka, zoon van wijlen koning Zog -zich groeperen. Leka verblijft mo-
menteel in Zuid-Afrika.
De formele registratie van de Demo-
cratische Partij vindt plaats op het
Albanese ministerie van justitie, dat
na in 1969 te zijn afgeschaft, vorig

jaar weer werd ingesteld. De eerst-
volgende parlementaire verkiezin-
gen zijn voor 10 februari vastge-
steld. De woordvoerder van de DP,
Gene Polio, bevestigde gisteren dat
de Democratische Partij uitstel van
verkiezingen tot april of mei wil,
aangezien de voorbereidingstijd 'ccl
te kort'is.

Er zijn tot gisteravond laat geen bij-
zonderheden bekendgemaakt over
de zaken tegen 157 betogers die vo-
rige week bij ernstige rellen in
Shkodra, Durres en Elbasan wer-
den gearresteerd. De demonstran-
ten moeten in een aparte snelrecht-
procedure terecht staan wegens
plundering, brandstichting en ille-
gale samenscholing.

De vrees voor hernieuwde inciden-
ten is nog niet geluwd. Waarnemers
wijzen er op dat er een gevaarlijke
ruimte gaapt tussen de aanhang van
de DP in Tirana - dus daar waar de
nieuwe partij al een hechte basis
voor de toekomst heeft gelegd - en
veel jongeren in de provincie, voor
wie de DP nog een volslagen onbe-
kend fenomeen is en diezich vooral
uit frustratie aan vernielzucht over-
gaven.

In een gisteravond door de BBC uit-
gezonden interview heeft een
woordvoerder van de DP ontkend
dat de regerende communistische
partij in de Democratische Partij in-
filtreert. De zegsman noemde deze
voorstelling van zaken 'een leugen.
„De DP," aldus de functionaris,
„wordt gedragen door studenten die
vernieuwing over de hele lijn voor-
staan, en zij opereert volstrekt onaf-
hankelijk."

Priester aan kop
bij Haïtiaanse
verkiezingen

PORT-AU-PRINCE - De charisma-
tische priester Jean-Bertrand Aris-
tide lijkt in Haïti op een verkiezings-
zege af te koersen. In Port-au-Prin-
ce en andere grote Haïtiaanse ste-
den lag de presidentskandidaat 'van
de armen' aan kop.
De Haïtianen namen zondag mas-
saal deelaan de algemene verkiezin-
gen die hun land naar een democra-
tisch bestuur moeten leiden. Ze
stemden voor een president, parle-
ment en lokale besturen. Hoewel de
officiële uitslag nog niet bekend
was, zeiden diplomaten en interna-
tionale waarnemers dat de trend op
een overwinning van Aristide wijst.

Aardbeving-treftIran
TEHERAN - Een krachtige aardbe-
ving heeft gisteren de Iraanse kust-
provincie Buschehr in het zuidwes-
ten van het land getroffen. Daarbij
zijn zeker 25 gewonden gevallen, al-
dus de plaatselijke autoriteiten.

De beving had een kracht van 6,5 op
de schaal van Richter en het epicen-
trum lag 700 kilometer ten zuiden
van Teheran. De aardbeving veroor-
zaakte landverschuivingen en we-
genraakten versperd. Verscheidene
dorpen werden van de buitenwe-
reld afgesloten en reddingsploegen
proberen deze te bereiken.

Sekten
Kardinaal Godfried Darmeels,
aartsbisschop van Brussel en
Mechelen, heeft in een Ad-
ventsbrief gewaarschuwd te-
gen de gevaren van sekten en
de New Age-beweging. On-
danks zijn kritiek wil de kardi-
naal een houding aannemen die
gericht is op dialoog, zo schrijft
hij.

Ziek
Dr Frans Carpaij, die de nieuwe
voorzitter van deKRO zou wor-
den, zal deze functie niet ver-
vullen. Carpaij, die kort na zijn
verkiezing tot nieuwe voorzit-
ter ernstig ziek werd, heeft na
overlegmet deKRO en zijn art-
sen besloten af te zienvan deze
taak. Carpaij, 53 jaar, werd op
15 augustus door het bestuur
van de KRO gekozen.

Overleg
Japan en Noord-Korea hebben
gisteren afgesproken volgende
maand in Pyongyang formele
besprekingen te beginnen over.
de normalisatie van de betrek-
kingen tussen beide landen.

Oproer
Aan de opstand in de Spaanse
gevangenis in Pontevedra is
gisteren een einde gekomen.'■Paramilitaire troepen over-;
meesterden de drie leiders van
de muiterij. Gevangenen gijzel-!
den zondag acht bewakers. Bij
de opstand zou het grootste
deel van de ongeveer 250 gede-
tineerden, onder wie 30 vrou-
wen, betrokken zijn geweest.
Vier gevangenen raakten ge-
wond bij onderlinge geweldda-
digheden. Volgens bewakers
hadden zij de gevangenisauto-
riteiten eerder al gewaar-
schuwd voor de onveilige situa-
tie in de overvolle gevangenis,
die niet is berekend op het on-
derbrengen van meer dan hon-
derd veroordeelden.

punt uit

Bundelen
Zonder dat er enige sprake is
van fusie, gaan de Algemene
Nederlandse Vereniging van
WV's (ANVV) en de ANWB
hun krachten bundelen. Het is
de bedoeling dat de 21 mobiele
kantoren (de ANWB-bussen) in
de loop van de volgende jaren
vervangen worden door agent-
schappen binnen bestaande
WV-kantoren.

Regeling
Minister De Vries van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid zal
de premieregeling aanvaarding
lager loon (PAL) per 1 januari
opheffen. De regeling is be-
doeld om werklozen en mensen
die dreigen hun baan te verlie-
zen een eenmalige, belasting-
vrije premie van maximaal
3.000 gulden te geven als zij
werk aanvaarden tegen een la-
ger salaris dan zij gewend wa-
ren. In de praktijk bleek van de
regeling weinig gebruikte wor-
den gemaakt: gemiddeld 400
maal per jaar. Er was oorspron-
kelijk 10 miljoen gulden voor
uitgetrokken, goed voor 3.300
toekenningen per jaar.

Afperser
Een voormalige Britse politie-
agent is gisteren tot zeventien
jaar gevangenisstraf veroor-
deeld wegens afpersing van
omgerekend zon twaalf mil-
joen gulden. De 43-jarige Rod-
ney Whitchelo chanteerde twee
bedrijven nadat hij eerst glas-
scherven, scheermesjes en rat-
tengif in de door hun geprodu-
ceerde baby- en dierenvoeding
had gestopt.

Vuurwerk
De speciale vuurwerkteams
van de Rotterdamse politie
hebben gistermorgen bij een
inval bij de groenteveiling in
Barendrecht in totaal 146 kilo-
gram illegaal vuurwerk in be-
slaggenomen. Het vuurwerk
was naar Nederland gesmok-
keld door vrachtwagenchauf-
feurs die groente naar Duits-
land hadden vervoerd. Drie
werknemers van de Baren-
drechtse veiling zijn gearres-
teerd. De Rotterdamse vuur-
werkteams waren al enige tijd
op de hoogte van de aanvoer
van illegaal vuurwerk vanuit
Duitsland haar Nederland.

Gesloten
De Taj Mahal, het beroemde
tempelgraf in de Indiase stad
Agra, is na de rellen tussen
moslims en Hindoes voor toe-
risten gesloten. In Agra is een
avondklok van kracht.

Avondwinkel
Gemeenten met minder dan
20.000 inwoners mogen een
avondwinkel toestaan. In gro-
tere gemeenten mogen meer
avondwinkels komen: per
20.000 inwoners één. Het assor-
timent in de winkels moet be-
perkt blijven tot etens- en drin-
kwaren. Minister Andriessen
wil dit via een wetswijziging
mogelijk maken.

Appel in groot formaat

ComputerSVß
rondkerst buiten werking <^^J

Vragen overAOW, AWW
ofkinderbijslag?

Van 21 decembertot 2 januaria.s. kunt uvoor
vragenover kinderbijslaguitkeringen enAOW- en
AWW-pensioenen nietbij hethoofdkantoor ofhet
districtskantoorvan deSocialeVerzekeringsbank
terecht.

In dieperiode verhuist namelijk hetS VB-hoofdkantoor
naarAmstelveen. Ook de centralecomputer, met de
gegevensvan ruim 4 miljoencliënten, wordt daarheen
overgebracht. Hierdoorkunnen tot 2 januarigeen
persoonlijke gegevenswordenopgevraagd.

Hebt u specifiekevragen, neem danvóór 21 december a. s.
contact opmet het districtskantoorin uwregio.
Van maandag24 decembertot woensdag 2 januarizijn
dekantoren van deSociale Verzekeringsbank gesloten.

Vanafwoensdag 2 januarikunnenonze medewerkers u
weer met het beantwoordenvan uw vragen helpen.
Overigens zullen debetalingen op denormalewijze
doorgangvinden.

c\ O » V J| Jj Sociale Verzekeringsbank

"In de Beurs van
Berlage in Amster-
dam is gisteren
hard gewerkt aan
de inrichting van
een tentoonstelling
van grootformaat-
werk van Karel
Appel. De schilde-
rijen met afmetin-
gen, die de druk in
de weer zijnde me-
dewerkers van de
Beurs schuil deden
gaan, vormen sa-
men de expositie
'Ik wou dat ik een
vogel was. De ten-
toonstelling wordt
vandaag officieel
geopend.

I 7,^°

ke>< "
Mmburg
*5 JAAR VERDER

LIJVIBIJRG
25 JAAR VERDER

Dinsdag 18 december 1990 "3Limburgs dagblad J

Koop dezeweek
geenvinyl.

(Want vanaf zondag 23 december heeft u
de grootstekeus tegen de laagste prijs)

* -4"mm®m?t - X-i-m IwSIN_CHHJ^Is. I 1- WIJA fcmwM^-^tssl o& is "'<__k.-:s:s:v
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DE SUPERKOMPAKTE JVC-VIDEOMOVIE —
Hij is toch om te zoenen, deze JVC videomovie?' '

JHeelklein, heel licht, boordevol mogelijkheden en"^

_____________T ____T^^fc supergemakkelijk tebedienen. Met de JVCGR-AX7^
È Wêo**^ wordt videofilmen kinderspel. De mooiste momen-

Wm ____^l __ÉfcJ _____ ten ie uw roost u bezorgt, maar ook uw vakantie si
_ of andere dierbare momenten, u legt ze vast enkunt ~/*

m■ *mr ze afspelen op iedere TV. Zo simpel is dat met deze V£

Jj HT Tl __k^k "3P" _____f^^^.Tl _____r^^k unieke camcorder. Zon krachtpatserij e) wil toch gis

II I R^^_ 1 __^^ I __!^^ iedereen in huis hebben? Op naar Vogelzang dan. j£Jj

mwÊÊÊÊf^^mm^ J___L __HL i«____L i_____L^^^^ vogelzangheeftalsaltijddeprimeurIbf1
b
f

Natuurlijk heeft Vogelzang de primeur van de JVC eft

_ _ _ GR-AX 7. Zoals Vogelzang altijd als eerste het

B^^^^ nieuwste van het nieuwste in huis heeft. Want van- ttr

I oucls zet de JVC-importeur zijn kwaliteitsappara- «.e
k^J IL J__L "o^^ __L^^^^

tuur graag bij ons neer, omdat hij zeker weet dat \ei

voorlichting, service en garantieook op het hoogste "
L_o^ _^^^^^ j^^'^^'ï__^4[____ niveau staan. En laten we eerlijk zijn: wij zijn toch Je(

I w^*^ II II I^^ niet voor niets de grootste van Zuid-Nederland in Ü£
& J ml *l *\ __^________^____ L J __L beeld, geluid en elektronika?____-__-■ w^^^B^^^ W^^^

örj

WONDER OP ZAKFORMAAT ; !ler

Deze ultra-kompakte, ultra-lichtgewicht VHS video L
Vo

minimovie heeft u altijd bij de hand om de leukste Vt
at, .. ~ &r<

momentente vereeuwigen, wanthij past eenvoudig fer
MÊÊ aa

aa

lm
uw jaszak! Voorzien van een 6-voudige motor- >ai

A **zoom variabele sluitertijd, digitale superimpose, Pd

5Lux lichtgevoeligheid, animatiemogelijkheid,zelf-
L

ontspanner, variabele tijdopname en vastlegging 'j*

I datum. Bij dezekleinste VHS camcorder ter wereld

wordt een uitgebreid accessoirepakket geleverdnl.:

netvoeding/batterijlader, accuset, cassette-adapter,

AV-uitgangskabel, schouderriem en EC-30 VHS-C

JÊ jM cassette.

jJmW WÊ VOGELZANGPRIJS AF^A l(
_^P __jn-*- „ __F "^^^^^ !H

Mg WT OF F 80,- PER MAAND mm%J%J*J D
_1 ll_-_*^ '*I ICm» NU EXTRA VOORDELIG \

_______■__! ' BE, _.
uKt iv Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van deze zeer *

J| scherp geprijsde JVC camcorder een camerapakket .j

"*** \ terwaarde van 10%van de aanschafprijs. In ditpak-
M Mjijm ket zit standaard 2 jaarverzekering en een videokur-
I _#ftfciÉ^ f/ff ■■ p^*^^^»J "'' «te f /Jf sus. De rest vult u zelf in metkeuze uit diverse nut- \*Jk ö filfJip "ï /l|' tige accessoires zoals een tas, lamp, statief, lenzen, \

___/_ f / |f %nj< ekabels, mikrofoon, videofilm, praktijkboek enz. Dat tH __PI If / \v 't
9 i

is dus typisch Vogelzang; net datbeetje extra. Mocht 'm
utrouwens in deze maandietskrapperbij kas zitten, '
dan vraagt u gewoon bij ons de Vogelzang Credit

Card aan. Dan kunt u met de Kerst alvast genieten

zonder direkte betaling. Gewoon doen!

jP k\i uoGEiznriG
■J VLi Daarkuit jeniet omheen

Openingstijden: Ma. 13.00-18.00 uur, di.t/m vr. 09.30-18.00uur. Donderdag koopavond tot 21.00uur. Zaterdag van 09.00-17.00uur. Eindhoven: HermanusBoexstraat 22.Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Wolfstraat 11, M. Smedenstraat 25. |K__________^____________-i----^



Presidentschap
De macht houden in Sleeswijk-
Holstein en dan misschien over
vijfjaar een gooi naar het presi-
dentschap als opvolger van Ri-
chard von Weizsacker. "Zo had
Engholm zich zijn politieke toe-
komst voorgesteld. Maar Lafon-
taine, de eigenzinnige dwarslig-
ger uit het Saarland, verstoorde
deze politieke dromen. Engholm
constateerde snel dat de vertwij-
felde speurders naar een andere
kandidaat in Kiel zouden aan-
kloppen. Al was het alleen maar,
omdat hij na de verkiezingsne-
derlaag van Walter Momper in
Berlijn de enige 'politieke klein-
zoon' van Willy Brandt was, die
niet alleen een tamelijk onge-
schonden indruk maakt, maar
ook nog regeringsleider in een
deelstaat is. Een paar dagen
weerde hij zich met het argu-
ment van de dubbele last, maar
toen het bestuur hem beloofde
dat de Bonner centrale veel van
het ondankbare routine werk
over zou nemen, kwam zijn 'Wat
mvt, dat mut'.
Het is moeilijk aan te geven wel-
ke vleugel Engholm vertegen-
woordigt. Ook kenners van de
partij kunnen zich niet herinne-
ren ooit werkelijk verrast te zijn
door echt afwijkende opvattin-
gen. In zijn recent verschenen
eerste boek 'Vom öffentlichen
Gebrauch der Vernuft' zoekt
men er tevergeefs naar. Bijna al-
les wat Engholm zegt en schrijft
is redelijk, weloverwogen en dus
voorspelbaar. Geen knallers,
waarmee Lafontaine de partij
niet alleen vaak fascineerde,
maar even zo vele malen brus-
keerde. Met Engholm krijgt de
SPD een berekenbare voorzitter
en dat willen de 'Genossen',pok,
want zij schuwen grote risico's.

Kiel
Engholms politieke loopbaan is
die van de typische beroepspoli-
ticus. Geboren en getogen in de
oude hanzestad Kiel, raakte hij
in de jaren 60 in de ban van de

maatschappelijke veranderin-
gen, die uitmondden in het stu-
dentenverzet. Engholm hield het
voor gezien op het gymnasium,
volgde een opleidingals zetter en
verdiende zijn eerste tweede-
hands autootje als sportjourna-
list bij een Hamburgse krant.
De ambitieuze jonge socialist
had al snel door dat deze oplei-
ding niet genoeg was voor een
flitsende partijcarrière. In snel-

treinvaart haalde hij alles in en
studeerde af als politicoloog en
socioloog. In 1969kwam de 30-ja-
rige als een van de jongste afge-
vaardigden in het parlement.
Met andere eerzuchtige vernieu-
wers vormde hij een groep die
vastbesloten was de maatschap-
pelijke veranderingen ook in de
partij te realiseren.

Maar de oude 'tuchtmeester'
Herbert Wehner liet de jonge
Engholm eerst zes jaar als 'back-
bencher' sappelen. In 1977 kwam
de doorbraak: Björn Engholm
werd staatssecretaris voor vor-
ming, een onderdeel van het mi-
nisterie van onderwijs. Vier jaar
later maakte Helmut Schmidt
hem minister. Eenjaar later stap-
te de FDP uit de regering. Nog
steeds kan Engholm vol trots
vertellen dat hij in het toen de-
missionaire kabinet-Schmidt be-
halve onderwijs ook landbouw
beheerde. Onder daverend ge-
lach verdedigde Schmidt in het
parlement zijn besluit toen met
de opmerking: 'Engholm komt
uit het noorden, hij heeft veel
verstand van vis.
Na de val van de regering-
Schmidt werd het even stil rond
Björn Engholm tot hij in 1982
werd gevraagd de SPD in zijn
Sleeswijk-Holstein aan te voe-
ren. Een jaar later lukte het net
niet om de CDU-premier Uwe
Barschel te verdrijven, maar
Engholm, die had gekozen voor
de harde oppositiebank in Kiel,
maakte het Barschel zo moeilijk
dat deze naar unfaire middelen
greep.

Irak
(^ °ntmoeting tussen de Iraakse
Ij-'lister Tareq Aziz en de Ita-
(j!Jari de Michelis, voorzitter van
s , ministerraad, is op losse
jr[Roeven komen te staan nu

niet naar Washington gaat.
[^ EG bevindt zich nu in een de-
\,

a*e situatie: ze wil de dialoog
e ortzetten, maar niet de Ver-
d 'Sde Staten in de wielen rij-

y?'_ens minister Van den Broek
1" de Twaalf duidelijk: 'We ge-
rj 0 er» allen dat de weg zoals die
°r.vr de VN is uitgestippeld- dus
Voorwaardelijke terug[trek--3^6 uitKoeweit - de juiste is, en
V 0 lr> een dialoogmet Irak, zoals
{j °rgesteld door president
hets^' de oplossing schuilt van. lconflict. De EG pleit in haar

verklaring wel voor een belang-
rijke rol van deArabische wereld
in het zoeken naar een vreedza-
me oplossing.
Hoewel de EG absoluut geen
verband wil leggen tussen de
Golfcrisis en het Palestijnse
vraagstuk, wil zij wel 'rechtvaar-
dige' en 'duurzame' oplossing
voor de problemen in dat gebied
vinden. Een internationale vre-
desconferentie, onder leiding
van de Verenigde Naties, wordt
daarom wenselijk gevonden.
Over het tijdstip van zon confe-
rentie, waar Israël en in mindere
mate de VS tegen zijn, wordt
echter niet gerept.

Volgens Van denBroek is het be-
langrijk dat de EG heeft besloten
de economische en sociale hulp
aan Palestij nen op de door Israël
bezette gebieden te verhogen. De
EG verklaart zich verder bereid
Libanon te helpen, maar dringt
aan -_.°P Nederlands initiatief-
op vrijlating van alle nog vastge-
houden gijzelaars in dat land.

" LUBBERS:
...tevreden... " VAN DEN BROEK

...signaal...

opinie

linister-president Sleeswijk-Holstein wacht zware taak

Engholmtegen wil en
dank voorzitter SPD

Van onze correspondent
, IRLIJN - Björn Engholm

crl gisteren door het presi-
im van zijn SPD officieel

( orgesteld als kandidaat-
Volger van partijvoorzit-

' Hans-Jochen Vogel. Op
JR ' partijcongres eind mei

Bremen zal hij worden
kozen. Opgedrongen

rQ .ft hij zich bepaald niet,
&ar aan de roep van zijn
rtij kon en wilde'de 50-ja-e* le minister-president van
eeswijk-Holstein zich niet

-, ittrekken.

1 zware taak wacht deze pij--- okende, cultuurliefhebber uit
t hoge noorden. De partij is
'deeld en bijna radeloos na de

at Verwachte weigering van de
►kiezingsverliezer Oskar La-
Uaine om het voorzitterschap

-p zich te nemen. Engholm in de
etsporen van grote sociaal-de-
icratische leiders als August

u 'bel en Willy Brandt, wie had
■h dat een paar maanden gele-
-1 kunnen voorstellen? De
*uwe man reageerde met den hpele 'plat-Deutsche' opmer-
Ag 'Wat mvt, dat mut'.
Tt is allemaal heel anders gelo-
!ft danhij zich had voorgesteld,
de verkiezingscampagne had
örn Engholm zich het vuur uit

' sloffen gelopen voor zijn
'end Lafontaine, hoewel hij
'tn geen schijn van kans gafte-

-, »i de 'eenheidskanselier' Kohl.
'en Lafontaine echter het par-
Voorzitterschap afwees, kwam

3 't voor Engholm als een koudee 'Uche.
&t daarna zijn naam in het spel
?rd gebracht zinde hem niet.

3 iörn Engholm wilde zich heie-
aal concentreren op zijn deel-
&at. Per slotvan rekening staan- >ar over 15 maanden ook weer
!fkiezingen voor de deur en wil
"gholm zijn absolute meerder-

„ *id verdedigen. Dat zal een hele
'üs worden, want de 54,8 pro-
ftt die hij in 1988 haalde, moet. <>rden gezien in het licht van de
'amatische ontwikkelingen
'ld zijn christen-democrati-, 'he voorganger Uwe Barschel.

' ''ens stijle politieke carrière ein-

digde na een aantal 'dirty trics'
tegen Engholm uiteindelijk met
zelfmoord in de badkuip van een
Zwitsers vijf-sterren hotel.

" BJÖRN ENGHOLM:
...cultuurliefhebber...

Raad
Tevredenheid was er bij premier
Lubbers en minister van den
Broek over het feit dat de wens
van kanselier Kohl en president

Mitterrand om de positie van de_ uropese Raad drastisch te ver-
sterken niet is overgenomen in
de slotconclusie. Men verklaart
alleen 'dat de conferentie na zal
gaan of de ontwikkeling van de
EG naar een politieke unie een
versterking van de rol van de
Europese Raad vergt.

Deze vage omschrijvingen zijn
ook aan de orde in de tekst over
uitbreiding van de bevoegdhe-
denvan het Europees parlement.
Men is voor 'inschakeling' van
het Europees Parlement bij be-
noeming van leden en voorzitter
van Europese Commissie; men

zal 'nagaan ofhet Europarlement
betrokken kan worden bij wetge-
vende besluiten' en 'gekeken zal
worden hoe de samenwerkings-
procedure tussen parlement en
andere EG-lichamen kan worden
verbeterd en uitgebreid.

Ook over gemeenschappelijke
veiligheid en defensie is de slot-
verklaring aanmerkelijk neutra-
ler dan president Mitterrand en
kanselier Kohl vorige week in
hun brief aan premier Andreotti.

'Wat betreft gemeenschappelijke
veiligheid', zo wordt in het slot-
document gesteld, 'moet worden
gedacht aan een geleidelijke uit-
breiding van de bevoegdheden
van de politieke unie', maar, 'in- de toekomst moet pas moet wor-
den gekeken naar defensieaan-
gelegenheden'.Deze moeten vol-
gens de verklaring niet de indivi-
dueel nationale en atlantische
verplichtingen dwarsbomen.

eelco van der linden

Lastercampagne
In een ongekende lastercampag-
ne probeerde de jonge christen-
democraat zijn opponent buiten
spel te zetten. Uitvoerder van
alle snode plannen was de ex-
journalistPfeiffer, die het blijk-
baar allemaal toch te ver ging: hij
stelde de SPD op de hoogte en
verkocht zijn verhaal aan 'der
Spiegel. Uwe Barschels leven
eindigde in een luxe Zwitserse
badkuip en Engholm vaagde de
ontredderde CDU van de politie-
ke landkaart.
Onder het motto dat voorzichtig-
heid de moeder van de porselijn-
kast is, probeert hij het structu-
reel zwakke noorden naar een
betere toekomst te leiden. Dat
zal hij nu moeten combineren
met de poging zijn aangeslagen
partij nationaal uit het dal te ha-
len. Voor zijn favoriete hobby
cultuur zal bitter weinig tijd
overblijven en datvindt de 50-ja-
rige noordeling de grootste tol
die hij voor zijn SPD moet beta-
len.

hans hoogendijk

achtergrond

Lubbers en Van den Broek
zeer content' op EG-top
Van onze correspondent

'OME - Premier Lubbers
1(1 minister Van den Broek
fanden zich inRome tevre-
Jeh over het besluit van de
jG-top de sancties tegen
"Uid-Afrika te versoepelen.
°k met andere 'buiten-

-besluiten' op de top
Van den Broek heel

"ij, omdat zaterdagmorgen~. een halve dag voor het'md - de Europese eensge-
"'ftdheid nog ver weg leek..e afschaffing van de investe-

in Zuid-Afrika kreeg in. ederland positieve reacties van
.-eringspartij CDA en opposi-
j^Partij VVD. Verdere versoepe-
£g van het EG-beleid hangt af
*^ de vorderingen die het land

,")a akt op weg naar een echte de-coratie.jjar» den Broek benadrukte dat
,ce Twaalf een blijk van waarde-
y^g willen geven voor de veran-
" 6r'ngen in Zuid-Afrika. „Maar
gelijkertijd moet dit signaal
?ft stimulans zijn om alle nog

raciale wetten af te
„haffen en de politieke gevan-
k ?en vrij te laten- zoals ze heeft
eioofd te doen voor april 1991".

Onrecht
Op de LD-sportpagina van 13 de-
cember wordt de tv-kijkende
voetballiefhebber verrast met de
headline: 'Sporting vernedert Vi-
tesse na rust. Heb ik dan toch
naar een andere wedstrijd zitten
kijken? Een herhaling van
Feyenoord-Ajax soms? Of heb ik
liggen slapen? Een 2-1 nederlaag
in Lissabon kan men toch geen
vernedering noemen? Of Spor-
ting nou niet met hogere cijfers
wilde of kon winnen, dat veran-
dert de uitslag en het spelverloop
niet. Met een beetje objectiviteit
moet men toch kunnen proteste-
ren tegen dat woordje 'verne-
dert. Daarmee doet men de Arn-
hemmers onrecht.
Wanneer het in deze kolommen
zo dikwijls en hartstochtelijk be-
jubelde en beweende Roda JC
nu eens bij Sporting - of voor
mijn part bij Beerschot of Gras-
shoppers Zürich met 2-1 was
weggekomen, hadden die verlie-
zers dan niet eerder met 'fier op-
geheven hoofd' de terugreis van
uw verslaggever mogen aanvaar-
den?
Arnhem zal van uw kwalificatie
net zo min wakker liggen als ik.
Bovendien ligt Arnhem niet
naast de deur. Maar dat recht-
vaardigt nog geen onzin.
GELEEN H. van Noesel

NOS-poets
Wat heeft de NOS zondagavond
9 december heel voetbalmin-
nend Nederland toch weer een
heerlijke poets gebakken! Schit-
terend! Zitten al die voetballief-
hebbers de hele middag pope-
lend voor de buis te wachten op
een van dé sportgebeurtenissen
van het jaar, de avond tevoren
nog warm aanbevolen door
NOS-Heinze... Kijken ze eerst
nog even naar het NOS-Journaal
van half zes, want je moet toch de
tijd tot zes uur zien te doden... En
pats! Daar krijgen ze de uitslag
recht voor hun argeloze raap...en
de hele reportage is bedorven.
Prachtig! En*miet aankondigen
zoals op de Duitse televisie: „En
nu volgt er sportnieuws", of
zoiets zodat de kijker, die de uit-
slag niet vooraf wil weten nog
gauw maatregelen kan nemen.
Nee hoor! Direct achter de gijze-
laars aan: 'Ajax versloeg vanmid-
dag Feijenoord met 0-4. Prima!
En nu maar niet zo bescheiden
doen, alsof het een toevalstreffer
was. Niks hoor, zo achterlijk
bent u niet. Dat was tot in de
puntjes uitgekiend. Dat was tele-
visie op zn best! Misschien hebt
u een paar boze telefoontjes en
brieven gekregen van sportver-
dwaasde fanatiekelingen, maar
daar moet u zich niets van aan-
trekken. Ze kunnen de NOS toch

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant en moeten kort en zakelijk zijn.
Te lange brieven worden ingekort of
geretourneerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam, adres
en telefoonnummer. Brieven op rijm
of brieven die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of andere on-
wettige daden worden niet ge-
plaatst. Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk taalge-
bruik en beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin geplaatst.

niet opzeggen en ze blijven er
aan mee betalen, of ze willen of
niet. Blijf maar lekker lak heb-
ben aan uw publiek en ga alstu-
blieft door met die kostelijke
grappen. Hoogachtend (en nog
nagenietend)
HOENSBROEK N. van Deelen

lezers schrijven
Euregio

Het gebied van de Euregio om-
vat de steden in de cirkel Genk,
Hasselt, Maastricht, Luik, Aken,
het Oostelijk verstedelijkt mijn-
gebied met Heerlen als grootste
stad en in het noorden Geleen en
Sittard. In het midden van deze
cirkel ligt het Limburgs Heuvel-
land.

Het leidt geen twijfel of het geo-
grafisch gunstig liggende gebied,
de zogenaamde euregio, zal nog
meer verstedelijken en aaneen-
groeien tot een grote agglomera-
tie van steden. Laten wij deze
stad Eurostad noemen, een stad
vergelijkbaar met het Ruhrge-
bied of de Randstad Holland.
Er is echter één groot verschil:
Eurostad is grotendeels omge-
ven door andere industriegebie-
den, terwijl rond Randstad Hol-
land en het Ruhrgebied recrea-
tieve ruimten liggen. Ook is de
luchtvervuiling in Eurostad
reeds nu groter dan in de Rand-
stad Holland -en waarschijnlijk
ook groter dan in het Ruhrge-
bied.

Er moet dus op bestuurlijk ge-
bied gezorgd worden voor een
gezonder en aantrekkelijker
leefklimaat. Omdat buiten de
grenzen om vermelde redenen
niet voldoende groen-plaatsen
en recreatiegronden aanwezig
zijn, biedt zich bijna automatisch
het Limburgs Heuvelland als al-
ternatief aan. Voorwaarde is een
onmiddellijke stop voor alle
grootschalige projecten en een
verder bevorderen van rust,
ruimte en groen op dit gebied,
kortom terug naar: „Waar in
bronsgroen eikenhout". Op deze
manier kan Limburgs Heuvel-
land uitgroeien tot een recreatief
hoogtepunt van de hele regio,
met ais bijkomend voordeel
meer kwaliteit dan kwantiteit
ten aanzien van het toerisme.

De lucht moet schoner worden.
Dat wil zeggen meer controle op
bestaande luchtvervuilers bin-
nen en buiten de grenzen van
Eurostad. Hoe beter het leefkli-
maat, des te gemakkelijker is het
instituten en schone industrieën
aan te trekken. Gezien dit stand-
punt is het absolute onzin bin-
nen de bebouwde kom van een
stad een internationaal vliegveld
te willen aanleggen, dit terwijl op
afstand van een uur rijden zowel
van het westen alsvan het oosten
van Eurostad de best uitgeruste
vliegvelden liggen.
De luchtvervuiling en lawaai-
overlast zullen integendeel veel
industriëlen en kader ervan
weerhouden zich in Eurostad te
vestigen. Vergeten wij niet: een
stad waar het goed toeven is
trekt kapitaal en kader aan.
SCHIN OP GEUL A. van Ree

Japanners
In de geschiedenisboeken op
school zo rond 1927 stond reeds
de waarschuwing voor 'Het Gele
Gevaar, waar de Japanners mee
weren bedoeld. Zover is het nu
gekomen, de Japanners kopen
alles op wat los en vast zit op de
gehele wereld.
Philips gaat straks 'Pakmezaaki'
heten en bij Volvo staan ze ook al
op de stoep. En wij maarJapanse
auto's kopen. Nu moeten wij ook
nog Japans gaan leren van de
heer Kondoh. Tellen in het Ja-
pans kan ik helaas nog, dat heb-
ben de Japanners mij wel ge-
leerd in de Tweede Wereldoor-
log. Japanners zijn geen heren
maar zeer wrede individuen. Me-
vrouw L. de Groot (Limburgs
Dagblad 27 november 1990) heeft
gropt gelijk: de Japanners zijn
niet veranderd.
SITTARD G. van Aubel
Oud-werker aan de 'Bridge of

the River Kwai'

Kostschool
Waarde Jos (Jos Perry, schrijver
van het boek „Jongens op Kost-
school. Het dagelijkse leven op
katholieke jongensinternaten"),
Met grote verbazing en een rede-
lijke ergernis las ik in het Lim-
burgs Dagblad onder de kop
„Kostschool geenpretje ondanks
koek en ranja", de recensie van
Theo Haerkens op jouw boven-
vermelde boek. Zoals Theo het
uit je boek heeft gedestilleerd
lijkt het boek als een wegschrij-
ven van een trauma, maar com-
mercieel past het ook geheel in
de tijdgeest om al wat vroeger
was af te kraken en daarbij het
roomskatholieke verleden niet te
vergeten. Wat waren die mensen
toen toch dom en achterlijk en
wat zijn wij neurose-lijders toch
vrij en bij de tijd.
De schrijvers waar je naar ver-
wijst heb ik ook gelezen en over
sommige voorvallen heb ik ook
moeten lachen, maar ouder wor-
dend heb ik steeds meer respect
gekregenvoor de zorg en moeite,
die op de kostscholen werden
besteed aan de jeugd, die anders
voor een groot deel nog met hun
voeten en onmtwikkeling in de
klei of de turf hadden gestaan.
Ik neem voetstoots aan dat de
voorvallen die in het boek bij de
lezer enige hilariteit op moeten
roepen ook werkelijk zo gebeurd
zijn, en so what. Maar jezit er he-
lemaal naast als jeover het voor-
oorlogse Rolduc schrijft, daar
ben ik zelf van 1930 tot 1936 ge-
weest. Dat daar de kinderen van
de RK-élite heen gingen klopt,
maar er waren geen broeders of
paters, maar wereldgeestelijken,
meestal met een academische
graad. Wij hadden geen douches
maar baden, een zwembroekje
lag op het badstoeltje, maar ik
heb van geen van mijn vrienden
gehoord dat die dat ook aande-
den en daar was mijns inziens
ook geen controle op. De tucht
was redelijk straf, kwam overeen
wat een vader er in die tijd ook
van verwachtte. Wij speelden
soms ook in het Bosquet, maar
van vrijen en zoenen heb ik nooit
iets gemerkt. Op de volgende
reünie in 1991 zal ik dit officieel
navragen. Het eten op Rolduc
was degelijk en goed klaar ge-
maakt, op feestdagen ook feeste-
lijk met een glas wijn. Mogelijk
was het op andere kostscholen
minder, maar daar was de prijs
ook naar. Het lijkt mij wat infan-
tiel om daar nu nog over te kla-
gen. Het onderwijs was goed en
je haalde je eindexamen. De trap
in de laatste alinea's naar de
leidslieden en geestelijken uit
die tijd is in het algemeen geno-
men onverdiend. Zij kunnen
zich niet meer verdedigen. Er is
een stelling dat zegt: Wie in ande-
ren niets goeds kan zien, heeft
zelf een misvormde geest. Voor
moeders-kindjes waren kost-
scholen soms niet leuk, maar
voor sommigen hadden zij een
heilzame werking. Niet voor al-
len zoals uit het artikel bhjkt.
Voor kritische lezers kan het
boek zeker een verhelderende
kijk geven op de schrijver en de
recensent.
BEEK John.G. Bücker

oud-Rolducien
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<S>piccolo's
_____^^^9T_T??__73!m?^^n_______i

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 t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

I niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 79232

Vermist Gevonden
Tegen BELONING terug te I GRATIS. Uw verenigings-
bezorgen trouwring, inschrift nieuws op LD-TV. Tel. 045-
JK 28-8-65 tel. 04451-1424 | 739296/97.

Personeel gevraagd
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.

Een uurtje vroeger opstaan loont
de moeite!!!

Wij zoeken voor: Amstenrade, Oirsbeek, Geleen, Urmond
en Berg

Bezorgers(sters)
Inl. Limburgs Dagblad, Markt 3, Geleen, tel. 046-746868.

Gaat u graagmet mensen om en bent u liever eigen baas?
Prima! Wij hebben 4 dagen werk voor U.

leesportefeuilles
bezorgen als zelfstandige. Hoge verdiensten. Hulp bij

financiering en administratie. Leeftijd tussen 21 en 45 jaar.
Het gaat ons om rayon Limburg.

Vraagt u voor dokumentatie naar Ina of Monique.
Tel. 03403- 71024. SLB Leesmappen B.V. Houten.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Auto-monteur (m/v)
die zelfstandig kan werken in een gerenommeerde autoga-
rage in Kerkrade. Hebt u LTS-autotechniek en ervaring in
deze branche en zoekt u een leuke baan met goede toe-
komstperspectieven? Reageer dan snel!

Off-set drukker
voor een drukkerij gevestigd in Kerkrade. U hebt ervaring
met een Heidelberger GTO of een Heidelberger GTO-2
kleuren. Daarnaast is ervaring gewenst met 4-kleuren-
werk. De werkzaamheden vinden plaats in Landgraaf en
aijn 40 uur p/wk. Bent u geïnteresseerd? Reageer dan snel.

Voor informatie:
045 - 46 56 66, Manelle Muijlkens

KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT3S

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

A-Verpleegkundige (m/v)
met kinderaantekening ter vervanging van ziekte voor een
kleuterdagverblijf in Heerlen. U zult gaan werken met kin-
deren in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar. De werktijden zijn van
maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. Hebt U
interesse? Neem dan contact op met ons.

Bejaarden-/ziekenverzorgende/
MDGO-VZ'er (m/v)

voor een bejaardenhuis in Brunssum. U kunt zowel part-
time als full-time aan de slag. Deze baan is voor langere
tijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.
A-verpleegkundige/HBO-V'er m/v

voor de wijk. Tijdens de kerstdagen is er nog volop werk in I
de wijk. Zowel in de ochtenduren van 8.30 - 12.00 uur als I
m de avonduren van 19.00 - 22.00 uur. Bent U beschikbaar I
voor één of meerdere diensten? Neem dan contact met I
ons op.

A-verpleegkundige (m/v)
voor een instelling in Brunssum in de periode van 22 tot I
en met 26 december 1990 voor diverse diensten. Bent v I
beschikbaar? Neem dan contact met ons op

Voor informatie:
045-71 26 31, Anita Koudijs "HEERLEN, Op de NOBEL 1 / Akerstraat.

WERKZOEKEND? Wilt u in
korte tijd een fijne baan met
doorgroeimogelijkheden? Of
een eigen succesvolle on-
derneming? Snel vast en
zeker werk en leuk verdie-
nen? Denk eens goed na
over het beroep rijinstruc-
teur of rijschoolhouder (m/v).
Grote vraag, veel vacatures,
goed perspectief. Binnen-
kort start de Kaderschool in
Best en Utrecht nieuwe dag-
avond- zaterdagopleidin-
gen. Voor geschikte kandi-
daten nog enkele plaatsen
vrij. Vraag nu de gratis stu-
diegids: 04998-99425. -
Gevr. UITVOERDER B en U
voor Duitsland, prima loon,
goede sec. voorz. Tel. 045-
-420584/416657 na 18 uur.
Suppers Verspreidingen
Hulsberg vraagt serieuze
bezorgers voor de bezor-
ging van diverse weekbla-
denvoor de omg. VOEREN-
DAAL, Heerlen, Simpelveld
en Bocholtz. Aanm. van
maand, t/m dond. 9.00 tot
16.30 uur, vrijd. van 9.00-
-13.00 uur. 04405-3702.

MEISJES zoeken jullie werk
in 'n gezellige Bar, bel dan
046-515828 na 21.00 uur
046-517402
Gevr. full-time en part-time
TAXICHAUFFEURS, dag-
nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6, .
Brunssum. Tel. 045-252444 !
Modern werkende KAP- .
STER gevr. Dames en
Heren Kapsalon W. Fober,
Brunssum. 045-256223.
Nette POETSVROUW gevr. -voor enkele uren om de 14
dgn 045-751182'voerendaal
Bedrijfsjuridisch adviescen-
trum stichting de Keizers-
gracht zoekt op korte termijn
ervaren VERTEGEN-
WOORDIGERS voor ver-
koop van juridisch diensten-
pakket. Tel. 04405-3205.
Cafetaria de Hartige Hap
Heksenberg zoekt part-time tMEDEWERKSTER, plm 18- \
23jr. Tel. 045-213451.
Gevr. ervaren CO2 LAS- .
SERS, hoog loon. Tel. ml.
04754-86745.

Gevr. HULP in de huish.
voor dinsdag- en vrijdag-
morgen. Tel. 045-310094.
Jonge MEDEWERKERS
gezocht voor de Buiten-
dienst. Hoge verdiensten
mogelijk. Afspraken/inlicht,
ma-vrij. 9.00-12.00. 04455-
-2588 / 09-49-2404-86309.
Bekker Lei Deckers, Hoge-
weg 22, Voerendaal, heeft
plaats voor jonge aktieve
VERKOOPSTER, die goed
in teamverband kan werken.
Heb je interesse bel dan
voor een afspr. 045-751218

Te huur gevraagd
Te huur gevr. met SPOED
woonhuis of bungalow om-
gev. Heerlen. 046-376333.

OG te huur
V. werkende 1-pers. kl. ge-
meub. APPARTEMENT.
Kruisstr. 75 Hrl. 045-714330

Kamers
VALKENBURG- kamers te
huur, 3 min. van station eig.
opgang, tel. 04406-15323.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Hypotheeknieuws
Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binnen
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
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop
-Geen kosten

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,8%.
Spaarhyp. v.a. 9,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Bouwen/Verbouwen

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

Bedrijfsruimte
Winkel- of kantoorruimte te
h. plm. 60 m2en bergruimte,
centrum v. HEERLEN, 045-
-724690
Unieke gunstige mogelijk-
heid ter overname (vanw.
gezondh.) gevestigde
STOFFENZAAK met uitste-
kende naam in Z-Limb. of te
koop winkel-woonhuis apart
Gaarne reacties Br.o.nr. B-
-6706, L.D. Postbus 2610,
6401 DP Heerlen.

Woningruil
Buro Start heeft voor U
maandelijks 600 RUILWO-
NINGEN in heel Nederland.
Gratis info. tel. 020-476697; of 030-941099.
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
-739296/97.

Bouwmaterialen

Op is Op Weg is Weg
Magazijnopruiming

uitverkoop kanteldeuren
Vanaf ’ 295,- mcl. BTW. Elektrische kanteldeur aandrijving
vanaf ’ 450,- tot ’ 650,- mcl. BTW. Kompleet met afst. be-
sturing excl. montage. Nieuw!!! Spec. aanbieding. Coman-

dor 410, elektr. garagedeur opener mcl. afst. besturing

’ 585,-, cxl. BTW, cxl. montage. (PTT/RCD goedgekeurd).
Boels Deuren Edco B.V.

Nusterweg 80, 6136 KV Sittard, tel. 046-515252.

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

VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.

Hobby/D.h.z.
3 mtr! BEHANGTAFEL

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

Winkel & Kantoor

Uw rug zal U dankbaar zijn voor deze
PROFESSIONELE STOEL uit eigen import.

Geheel verstelbare zitting en rug.
Rughoogte 33 cm. Prijs vanaf ’ 409,- mcl. BTW.

Leufkens-Dubois Heerlen
Sittarderweg 58 A. Tel. 045-726444.

Te koop uit faillissement
Nieuw en gebruikt kantoormeubilair, stalen schuifdeurkas-
ten, buro's v.a. ’ 125,-, directie buro's, kantoorkasten, ma-
teriaalkasten, garderobekasten, kluizen, brandkasten, la-
denbloksvoor hangmappen, kantine-stoelen-tafels, hang-

mappen Atlanta, Gondola stelling, magazijn stelling div.
soorten, palletstelling, Collomboormachines industr. 16

mm. ’ 425,-, palletwagens, steekwagens, TL-lampen met
bakken vieuwers, speciale aanbieding nieuween gebruikte

burostoelen met extra hoge kortingen v.a. ’ 175,-.
Brandblussers 16 kg ’ 50,-.

Nergens meer keus, nergens goedkoper, alles uit voorraad
leverbaar. Open maandag t/m vrijdag 930 tot 18.30 uur,

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Rockmart Heerlen,
Kissel 46a, Heerlen.

Tel. 045-723142

Rockmart Vlodrop,
Tussen de Bruggen 6, Vlodrop.

Tel. 04742-3170/3270-
WtMÊÊÊMÊBUÊÊÊÊÊÊÊÊM Te k. nieuwe BUROSTOE-

I LEN Rock 4050, adviespr.P^^ »;■ E ’425,- nu bij ons ’295,-.
MP9 '^^00*- jM I Burostoel Rock 2000 adv.
T-'-<\IËÊO*J~ I Pr'is f 295'" nu Di ons
I jkN^ "^*^^__rf?fiS^^^B f 175'_: gebruikte burostoe-___ ClröïSsai E len va- /35'"- Rockmart,
tm! 3ös§_i I Kissel 46a. Heerlen. 045-- 723142.

Landbouw

-_WwSfHfiß^______ Winter
er^Tcl?_r?i?Mcc Master heteluchtkanonnenSCHRIJFMACHINES infraroodstralersTRIUMPH GABRIELE 100 M_^ Ce^SSwrfFri__l'n/NAKAJIMA 60 TuinenPark B Vp2?vïnif Valkenburg aan de Geul.h-njs vanat ’ __~-. Tel. 04406-40253.

leufkens dubois onderdelenbank.
Heerlen Sittarderweg 58a, Tel. 04493-2715.

Telefoon: 045-726444. ANc kantoren van het Lim-
Stalen afsluitbare KAN- burgs Dagblad kunnen uw
TOORKASTEN v.a. ’200,-. VERENIGINGSNIEUWS
Rockmart, Kissel 46a, Heer- met bestemming LD-TV
len. Tel. 045-723142. aannemen.

Auto's

Jos Bogman heeft een leuke
verrassing klaar liggen voor elke

koper van een A 1occasion boven
de ’ 10.000,-.

Officiële Ford-dealer yoor Kerkrade. Simpelveld. Witlem, Vaals e.o.
Hamstraat 70, Kerkrade.
Telefoon: 045 - 42 30 30.

Jos Bogman Specials
Ford Escort 1.61, 1988, Rediant Red, 3-drs., 54.206 km.

TT-55-BT
.Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Witfem. Vaals e.o.

Blaupunkt auto-hifi
Autoradio's - antidiefstalsledes - versterkers -equalizers - pasklare luidsprekers voor elk type auto -CD-spelers - inbouwsets etc.

Tevens verzorgen wij voor U de inbouw!!

J^RP BV
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.

Jos Bogman Specials
Ford Escort 1.4 Bravo 1988 wit 5-drs 60.962 km TB-49-RK

Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Willem, Vaals e.o

Jos Bogman Specials
Ford Escort 1.6XR3I 1988Rediant Red 3-drs. 55.795 km.

ST-71-TG

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wiftem. Vaals e.o.

Jos Bogman Specials
Mitsubishi Colt 1.3 GLK 6,1989, metallic groen, 25.900km.

TX-83-XF
Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-423030.

Officiële Ford-deale' voor Kerkrade. Simpelveld. Witlem. Vaals e _
Jos Bogman Specials

Opel Veetra 2.0 GLS jan. 1990, stuurbekr., centr. vergr.,
schuifd, metallic, computergestuurdeLPG-inst. 36.000 km,

XY-27-FB
Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-423030.

Officiële Ford-deale- voor Kerkrade. Simpelveld. Wiltem. Vaals e.o

Diversen
Fiat Regatta 85S '87 H

Volvo 740 GL autom. '87
H Citroen BK 1.6i'87H
Ford Siërra 1.6 C '87 M

Ford Siërra 2.3 Ghia aut. '83
M

Saab
9000iCD Turbo '89 H

9000i5-drs. Turbo '87 H
9000i5-drs. '86 M

9000i5-drs. Turbo '85 H
900 C 3-drs. LPG '88 M

900 3/4 drs. '86 H
900i4/5 drs. '86 M

90 2-drs. '86 H
900 4-drs. '85 M
900 5-drs. '84 H
900i2-drs. '84 M

900 4-drs. GLi '83 M
900 4-drs. Turbo '82 M

900 4-drs. autom. 2X '81 H
900 3-drs. EMS '80 H

Lancia
Thema IE 3X '87 M

Thema IE Turbo '87 M
Thema IE '87 H

Thema IE 3X '86 H
Thema IE '86 M
Prisma TD '88 M

Lancia Demo's
Thema TD '90 M

Dedra 1.8 IE '90 H
Dedra 1.6 IE '90 M
Ypsilon 1.1 lE'9OH

Auto v/d Week
Lancia Dedra 1.80 IE
Demonstratiewagen

augustus 1990 10.000 km
vele extra's

H is Kompier Heerlen BV
045-717755

M is Kompier Maastricht BV
043-632547.

BMW 520i, beigemetall.,
schuifdak, 78.000 km, bwj.
'89; BMW 520iautomaat,

bwj. '89.
Autobedrijf

Kera B.V.
BMW-DEALER

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade. Tel. 045-452121.

BMW 316 d.blauw, getint
glas, 86.000 km, bwj. '87;

BMW 316, 4-drs., groenme-
tall., 72.000 km, bwj. '85;
BMW 316iBauer cabrio,

zwartmetall. met veel extra's
68.000 km, bwj. '88; BMW
316izwartmetall., 39.000
km, bwj. '89; BMW3IBi,

lichtgrijsmetall., 72.000 km,
bwj. '87.

Autobedrijf
Kera B.V.
BMW-DEALER

Kerkradersteenweg 5
Kerkrade. Tel. 045-452121.

Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.

Te k. gevr. voor export alle
type's LADA'S. 045-414372
ook 's avonds.
Te k. HYUNDAI Pony 1200
bwj. '83, APK 11-'9l, nw.st.,

’ 3.750,-, inruil mogelijk.
Tel. 045-415528.
DATSUN Cherry 1.2 de luxe
bwj. 11-79, APK 21-2-91, i.
z.g.st, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
04454-2092.
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
KADETT Combi. 1980,
’2.250,-; Visa, 1982,
’1.550,-; XR3, 1985
’8.950,-; Ford Siërra 1800
Laser, gas, 1986 ’ 11.150,-.
Lada bwj. '84, ’ 1.500,-. P.
Nuytsstr. 157, bij Hitjesvijver
Heerlerheide, 045-727347
Honda Integra aut. '86; Ford
Escort 1400 '87; Mitsubishi
Lancer '84; Fiat Uno 60 '89;
Audi 100 D '83; Mercedes
300 D '82; Opel Kadett '88;
Ford Siërra '85; Toyota Co-
rolla 1600 Sedan S '87; Nis-
san Sunny coupé '89; Peu-
geot 205 GRD '86; Manta
'80; Volvo 360 '83; Daihatsu
RÖcky Jeep '85; BMW 320i
'85; BMW 524 TD '85; Ford
Siërra combi 2300 CLD '88;
Peugeot 309 '86; Honda Ci-
vic '81; Porsch 924 '77.
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen. Tel.
046-744944. Uw adres voor
APK-keuring. Alle auto rep.
Auto's te koop GEVRAAGD
van elk bouwjaar. Tel. 045-
-422217
Fiat PANDA 750 L, bwj. 11-
-'B9, kl. rood, 1e eig., scha-
devrij, niet van nieuw te on-
derscheiden, vr.pr. ’ 8.900,-
Tel. 045-427827.
Ford ESCORT Van 1.6 D
'86, ’6.750,- excl. BTW.
Kissel 46a Heerlen. 045-
-723142.
Ford ESCORT 1300 L, au-
tom., bwj. '79, APK 19-991,
radio/cass. en trekhaak.

’ 1.500,-. Tel. 045-323178.
MAZDA 323 bwj. '82, APK
10-12-91, ’2.950,-, i.z.g.st
Tel. 045-323178.
Kadett Caravan 1.6 LS '86;
Kadett 1.3 LS'B7; Kadett 1.3
LS 5-drs. '86; Kadett 1.2 LS
'86; Corsa 1.31 '87; Kadett
1.2 S '83/79; Rekord 2.0 S
LPG '83. DENNEMAN Auto-
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Te k. RENAULT Express 1.6
D '87, ’ 6.750,- excl. BTW.
Kissel 46a, Heerlen. Tel.
045-723142.
RENAULT R5, autom., bwj.'
82, APK tot 10-7-'9l,

’ 1.600,-. Tel. 045-323178. j
Te koop Toyota COROLLA i
Liftback DX 3-drs. bwj. '82, j
apart mooi, ’3.950,-. Tel. i
045-218925. |
VW POLO GT (zwart), bwj. I
'80, APK, access., ’ 2.250,- i
Tel. 045-720951 j
GOLF diesel bwj. '87, i.z.g. I
st., vr.pr. ’14.250,-. Tel. I
045-415460.

Te k. VOLVO 360 GLE inj.
(nieuwe uitv.) bwj. 8-'B3,
APK 10-'9l. 04404-2134.
VOLVO 340 DL special,
m.'B7 met of zonder LPG,
’9.950,-. 046-512138.
VOLVO 340 Diesel '86,
110.000 km, ’7.250,-. Kis-
sel 46a, Heerlen. Tel. 045-
-723142.
LUCARM! kontant geld voor
Uw auto, direkte afwikkeling.
Tel. 045-456963.
Speciale aanbiedingen bij
autobedr. Loek SCHAEP-
KENS: Ford Siërra 1.6 Laser
87 ’ 17.900,-; Escort 1.6i

RS pakket '89 ’24.900,-;
Fiësta zeer mooi blauw
’4.500,-; Escort automaat

’ 1.500,-; Fiësta 70.000 km
1e eig '83 ’ 5.950,-;VW Golf
GTi zwart '80 ’ 6.950,-; VW
Golf Diesel '86 ’13.900,-;
Golf Stayer '83 ’8.500,-;
Golf Diesel 4-drs. 84

’ 11.500,-; Golf CL Special
type '84 ’11.900,-; Jetta
LPG '81 ’ 3.950,-; Jetta Ex-
cl. 86 ’ 13.900,-; Golf auto-
maat '80 ’3.950,-; Golf
zeer mooi '82 ’ 6.950,-; Po-
lo zeer mooi ’ 2.250,-; Opel
Kadett automaat type '83
’6.950,-; Opel Ascona HB
1.8 i GLS'B6 ’ 15.250,-; 3 x
Kadett D va. ’ 2.000,-; Re-
kord 2.0 S Travelier LPG 86
’13.900,-; Kadett 1300 '86
’12.900,-; Opel Manta au-
tomaat ’ 1.750,-; Opel
Manta HB '80 ’ 3.500,-; Ka-
dett 1600 '83 ’6.500,-; Ka-
dett diesel '84 ’ 7.900,-; Ci-
troen Visa Super E '82

’ 3.950,-; Nissan Cherry ty-
pe '83 ’3.750,-; Peugeot
205 3-drs. '87 ’12.900,-;
Mitsubishi Tredia '83
’6.900,-; Colt GL '83
’6.950,-; Lancer GL '82
’3.950,-; Galant GLX LPG
'81 ’ 3.950,-; Lancer GL 4-
drs. '80 ’2.500,-; Mazda
929 Coupé ’ 1.500,-; Maz-
da E 2200 pers.bus Diesel
dcc. '85 ’ 14.950,-; Mazda
626 coupé LPG 84
’7.500,-; BMW 316 beige
'82 ’5.250,-; BMW 316
LPG ’4.750,-; Fiat Ritmo
aut. 82 ’ 4.250,-; Volvo 360
GL '85 ’8.500,-; Toyota
Landcruiser diesel '84

’ 14.000,-; Toyota Corolla
coupé ’ 1.250,-; Mazda 323
aut. '79 ’2.500,-; BMW
525i'83 ’ 12.900,-; Transit
laadbak '83 ’6.750,-; Es-
cort 1400 CL'B6 ’ 13.500,-;
Mini Jumbo '83 ’3.950,-;
Audi 80 Turbo diesel '84

’ 9.000,-; Honda Prelude
'80 ’3.500,-; Honda Civic
autom. 5-drs. ’ 3.950,-;
Ford Siërra Laser 72.000 km
LPG '86 ’13.900,-; Skoda
Rapid coupé '85 ’4.500,-;
Alfetta 2.0 in topcond. '80

’ 3.950,-; Renault 4 GTL '82
’2.750,-; Seat Ronda s-
drs. '84 ’ 5.950,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
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.

Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. BMW 320 4 cylinder.
Helemaal uitgeb., bwj. '79,
Gek. 10-'9l, Vr.pr. ’2.500,-
Kleingracht 41, Maastricht.
Tel. 043-217798.
Mooie Opel KADETT 13 N,
m.'Bo, APK 11-'9l, vr.pr.
’2.450,-. 100%, Tel. 045-
-225913.
Te k. van 1e eig. PEUGEOT
205 1987, wit met schuifd.
Zeer mooi. 046-336282.

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
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. Körfer. Tel. 045-229045.

(Brom)fietsen
Te k. HONDA MTS, bwj.'B7
met verzekering, i.z.g.st.,
tel. 045-463497

Wintersport
SKI'S in diverse maten en
ski-schoen. Tel. 04406-
-12875.
Skigebied MERAN 2000
aanb. 6.01 tot 18.03 h/p. en
liften p/w ’ 495,- Inl.H.Ober-
hauser tel. 09-39473.99447
of 09-39473.34821 Hafling
390-12, Meran It.

(Huis)dieren
Langhaar- en ruwhaar-
teckeltjes en andere jonge
hondjes te koop. Dierenspe-
ciaalzaak COBBENHAGEN,
Grasbroekerweg 42 Heerlen
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002
Te k. zwarte en bruine KIP-
PEN aan/tegen de leg. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53 B, Rimburg. Tel. 045-
-320229, maandag gesloten.
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' koop goedkope BAS-
TAARDHONDJES. Tel.
04459-1670.
Te k. wegens omstandighe-
den Yorkshire-Terriër en
BOBTAIL. Inl. 043-475190.

Baby en Kleuter
2 AUTOSTOELTJES en 1
kinderwagen 3 in 1, kl.
blauw. 045-351921.
Te k. grenen BABYKAMER,
met kast, ’500,-. 046-
-518467.

Sport & Spel

"*\A A AA A. EmmastraatTl

Bij aankoop Biljartkeu
Koffer van ’ 24,95 voor ’ 15,-

Aanbieding geldt t/m 24 december 1990

Opleidingen
■ ■ '■"■" ■■■ ' ' j im i

Na de kerstvakantie op dansles,
reserveer nu uw plaats bij

Dansinstltuut
Rien en Betty Decker

Hubertusstraat 77, Beek. Tel. 046-373273

Mode Totaal

Laatste week
Opheffings-

koopjes

êè
City Fashion

Klompstraat 4, Heerlen.
Bel de Vakman

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Heerlen 045-728348

Fax 045-729089
Dag en nachtservice

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, alle dakwerkzaamhe-
den, 10 jr. gar. Nu met win-
terkorting. Bel voor vrijbl. of-
ferte. Tel. 045-224459
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Radio e.d.
STEREO-TOREN te koop.
Tel. 04406-12875.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

_ ___L _-—'

Goedemorgen Loek ziet
Truus Abraham^

___Ü I

proficiat met je 65ste Proficiat
verjaardag Familie, vrienden

Fam Wijning en Sandra en kennissen.__^
Liefste moeder

N advertenties onder
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoe^
gefrankeerd) naar he

postbus 2610, 6401 Dc
Heerlen en vergeet niet WJi - onder op de enveloppe J!nummer uit de adverten"

JUL te vermelden.

Wonen Totaal
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
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.

■ KOELKAST ’ 95,-, gaS«£

" ’95,-, diepvr. ’ 175,-, f i, aut. ’ 225,-, 045-72559j> j
,2e hands MEUBELS A i

antiek (veel keus) Ko"1" <
derstr. 208, HoensbrogKy ,

" Te k. grijze EETHOEK^dern; grijze kast, 5-df

' modern; salontafel en. pass, lamp. 045-3519gJ>. Te k. EETHOEK uit 9$) moederstijd. Tel. "
229001, na 16.00 uur^,

Zonnebanken/Zonnehemels ,
Zonnehemels! c

10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilaK* 1'
in hoogte verstelbaar statief, nu ’ 40,- per maand r

Tevens showmodellen met hoge kortingen bij v

Van Erp ]

Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 046-513531- I
Kerkrade, Hoofdstraat 12. Tel. 045-456999.^ s

r——! : — * —— !— a \

TV/Video
Goede KLEUREN-T.V's,
zeer grote sort. Philips
grootb. v.a. ’ 125,-. Reeds
25 jaar het juiste adres. T.v.
occ. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen, tel.
045-724760.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Wij kopen GOUD, wij beta-
len contant geld. Defect ol
heel. Verseveld, Saroleastr.
80a, Heerlen. 045-714666.
Te koop gevraagd AAN-
HANGWAGEN tot ’250,-,
opknappen geen bezwaar.
Tel. 045-312189.

Kachels, Verwarm^ ;, Electrisch bijverwarrj^
i SAFE-T-FURNACE. W. \> veilig, zuinig, ca. ’0,201;:. uur. Inl. Hi-tree,

" 649857. V

■ Kachels, inzethaarden, Z ,, kolen-hout. Gratis gepl^,
Nieuw en gebruikt- 3,. KACHELSMID, Walem';. Klimmen. Tel. 04459-3?'ALLESBRANDER te K°*

■ tel. 04406-12875.
Kunst en Antiek,

■ Te koop GEVRAAGD aC?. meubels, lampen "Jji» P. Cortenraad, Riemst H- 09.3212261156. J
1 Te k. antieke JACH^" MER, 1 tafel met hele W.. ten doorsnede 140 cm-°j- stln. Dit is een zeer cxc'1)/
f stel. Moet u beslist ziefL;. pr. ’4.000,-. Tel. r

325231 na 19.00 uur. /

'. Gratis kan natuurlijk K
maar voor ’25- staaU
huis, auto, enz. met r»
op LD-T\A j

Diversen

Lekkers voor de feestdagen!
* IJSTAARTEN

* SORBETS voor TUSSENDOOR
* DESSERTS-SORBETS

* DESSERTS. g^.^g 'f
EeIÏLS-aeeCreanJi

' O.Nassaustraat

S 045 - 71 42 49
~\VGebit gebroken? TAND- Je weet niet wat je zie' .x

TECHNISCHE praktijk SPOTJE op LD-TV.
voor nieuwe gebitsprothe- 045-739296/97. y
ses en reparaties. Hoonhout __ZZ_r_v«

"r
/EPVICE PUBftIEK

BRANDPREVENTIE j
Voor uw brandpreventieproblemen gratis advies.
Alle blusmiddelen en -toebehoren, periodieke controles,
brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering.
Brandslangkasten, stand- en straalpijpen

HYDRAFLEX NUTH m \
KATHAGEN 4. TEL. 045-243131 m
Vraag vrijblijvend prijsopgave. i Ml m*m
Ook voor controles en reparaties.

tempo-team
uitzendbureau.—s
KANTOOR y
Secretaresse m/v y
voor een interessante baan op de marketinga''-
van een groot bedrijf in Geleen. Wij zoeken
secretaresse, die de Engelse en Duitse taal ben
en om kan gaan met WP 4.2 of 5.0. Bent u
geïnteresseerd in dezefunctie, neem dan direc'
contact met ons op.
Voor informatie:
046 - 75 49 09, Patricia Goltstein
Geleen, Rijksweg Zuid 1a J



Teruglopende verkopen op Westeuropese markten

Produktie van Daf nog verder terug
et g^DHOVEN - DAF in Eindhoven schroeft de produktie be-
(S jj^Y^Send jaar nog verder terug. In februari wordt de pro-
3v^ e n°g eens vier dagen stilgelegd. Het bedrijf vraagt daar-oor werktijdverkorting aan.

Eerder al werd bekend dat DAF de
produktie in januariacht dagen stil-
legt. Dat is een rechtstreeks gevolg
van de teruglopende verkopen in
een aantal Westeuropese markten.

Het besluit om ook in februari min-
der te produceren, is volgens een
zegsman van DAF een verdere uit-
werking van die eerste maatregel.

In januari moeten de werknemers
van DAF drie vrije dagen inleveren.
Voor de resterende vijf dagen is
werktijdverkorting aangevraagd.
Ten gevolge van de produktiestop
worden een kleine 800 vrachtauto's
minder gemaakt.

Hervatting van
GATT-overleg

op15 januari
i le NEVE - Het wereldhandelsover-

| »n hetkader van de GATT (Alge-
ven overeenkomst inzake Tarie-
-1991 6n anc*el) zal °P 15 januari

1 Worden hervat in Genève.

" snrem,deze maand liepen de ge-, vv Pr
e ijn over liberalisering van de» aa eldhandel in Brussel vast. De

i* het^ oncligde bijeenkomst zal op
i Dia niveau van topambtenaren
$ Wn J ebben- Woordvoerder David
\ dat°ds van de GATT zei te hopen

cc n^ een begin zal vormen voor
f hn* nernieuwd overleg tussen de
\ slot die bij de GATT ziJn aanSe-
' . len-

Bezorgd
Bestuurder F. Kooien van de Indus-
triebond FNV zegt zeer bezorgd te
zijn over de ontwikkelingen bij
DAF. Gezien de voorraad is een
nieuwe maatregel echter noodzake-
lijk, aldus Kooien.

Onlangs werd ook bekend dat DAF
het aantal indirecte medewerkers in
Eindhoven wil terugbrengen tot
3.900. Dat betekent dat er voor 500
mensen geen werk meer is brj het
bedrijf. De verwachting is dat 300
arbeidsplaatsen verdwijnen via het
natuurlijk verloop. De overige 200
betrokken werknemers kunnen re-
kenen op een intensieve begelei-
ding van DAF bij het zoeken naar
ander werk. Ontslagen zijn volgens
DAF en de bonden niet nodig. Ook
in de werkplaatsen zijn de afgelo-
pen maanden langs natuurlijkeweg
enkele honderden arbeidsplaatsen
vervallen.

Verlies
De directie van DAF heeft al eerder
laten weten dat het bedrijf over 1990
verlies zal leiden. Hoe groot dat ver-
lies zal zijn is nog niet bekend. Bij
DAF in Eindhoven werken nog on-
geveer 6.000 mensen.

beurs

Daling
Am« J^DAM -De koersen op de
>naa r̂damse effectenbeurs zijn
'°g in k gedaald- °e kans op oor-
rrien Golfgebied is toegeno-
beu' waardoor de internationale
sterru flauw waren gestemd. Am-t>re^m v°lgde die stemming.*ihdi tnl Bush heeft in het week-
Sadd a m u 6

taal gebezigd> omdat
heeft m "usayn nog geen datumJsenoemd voor het bezoek vankan ' !fr Baker aan Bagdad. De
00st

°p een oorlog in het Midden-
öe bf? J daardoor toegenomen.
rea_Jl-!? en lnLonden en Frankfurt
e'he7 i* ne_atief. In Frankfurt
kersen /Ulm drie Procent van deWau <ït De lagere opening van
*lis_- letIet was al ingecalculeerd in
liet J! öam' zodat de beurs daar
De op reageerde.
"Het 1 e *stemmingsindex daalde
?*X d_"_?_lnt tot 95-7- De koersenin-
Vari "aaide met 0,9 punt tot 168,1.b.na h erhandelde fondsen sloot
Cern u/ r? lft lager en slechts 15 pro-
°bliE_t koerswinst te boeken. De
Sarti_eS, waren ongeveer een~-.ager- De totale omzet,?e om,_♦ OD f Il1 '1 miljard, waarvan
J°en k„ ,ln aandelen met f 387 mil-derrf Cheidenwas'fen m.~e meest actieve fondsen wa-re ol_fr een paar stijgers. De hoge-%eeinPms bezorgde Koninlijke
1 128 sn Vn3X van zes dubbeltjes op55 'ou- Kodamco pakte f 1,10 op f

,e &Hdfr-,olie resulteert in hoge-iUchtva ,tofkosten voor KLM. De
Übbeltt_ maatschaPP'J m°est acht&<i vIJ terug naar f 2°.30- Ned-N«£_ oor f I'4o1'40 °pf 37>60 en?5.20 V n̂s daalde met f 1,70 tot f

'iOl f47 Trf%reraar Amev zakte f 1,30
_andelri or net eerst werd ge-
bold nln, de gesplitste aandelen
Qtf67 Rn

6
A
koers daalde met f 0,65ir> der,'^ Ah°ld eindigde als derdeorr>zettop-30 met f 21 miljoen.

Hoofdfondsen vX s.k.
ABN Amro 31,60 31,50
AEGON 109,20 108,20
Ahold 68,25 67,60
Akzo 78,10 76,70
Alrenta 162,10 162,20
Amev 48,80 47,50
Amro A. in F. 75,60 75,40
Borsumij W. 73,00 72,00
Bührm.Tet. 46,90 46,10
C.S.M.eert. 85,00 84,50
DAF 19,20 18,70
Dordt.Petr. 121,50 122,20
DSM 89,30 87,50
Elsevier 75,00 74,60
Fokker eert. 32,80 32,20
Gist-Broc. c. 30,60 29,70
HCS Techn 9,20 8,80
Heineken 136,50 135,50
Hoogovens 56.90 55,20
Hunter Dougl. 58,30 58,20
Int.Müller 79,20 77,00
KLM 21,10 20.30
Kon.Ned.Pap. 38,10 37,00
Kon. Olie 128,20 128,80
Nat. Nederl. 49,80 49,40
NMB Postbank 40,40 39,50
NedUoyd 39,00 37,60
Océ 36,90 35,90
Pakhoed Hold. 193,30 192,20

" Philips 21,10 21,00
Polygram 31,10 30,80
Robeco 87,70 87,10
Rodamco 53,90 55,00
Rolinco 82,10 81,30
Rorento 60,10 60,10
Stork VMF 44,10 43,40
Unilever 151,30 149,70
Ver.Bezit VNU 86,00 84,50
Volmac Softw. 32,00 32,00
VOC 44,40 43,40
Wessanen 65,20 63,90
Wolters-Kluwer 48,50 48,10

Avondkoersen Amsterdam
In de avondhandel kwamen gister-
avond devolgende koersen tot stand
(tussen haakjes de middagslotnote-
ring):
KLM 20,30 (20,30)
Kon.Olie 128,60 (128,80)
Philips 20,80e-20,90e(21,00)
Unilever 149,80 (149,70)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,40 54,00
ABN AmroHld.prf. 5,02 5,02
ACF-Holding 33,00 32,30
Ahrend Gr. c 166,00 166,00
Air Holland 14,00 14.00
Asd Opt. Tr 15,20 15,20
Asd Rubber 4,05 4,05
Ant. Verff. 470.00
AtagHolde 115,00 115,50
Aut.lnd.R'dam 70,50 70,50 |
BAMGroep 71,20 70,50

Batenburg 116.00 114,00
Beers 101,50 102,00
Begemann 130,00 131,00
Belindo 345,00 346,30
Berkei's P. 1,41 1,41
Blydenst.-Will. 36,60 35,80
BoerDe, Kon. 279,50 265,00 a
de Boer Winkelbedr. 71,70 71,00
Bols 177,00 175 50
Boskalis W. 12.95 12,95
Boskalis pr 15,90 15,90
BraatBeheer 29,10 29,10
Breevast 11,80 n,BO
Burgman-H. 2750,00 2750,00a
Calvé-Delft pr 845,00 835,00
Calvé-Delft c 973,00 970,00
CSM 83,80 83,00
Chamotte Unie 2,55 2,50
Cindu-Key 158,00 158,00
Claimindo 343,00 344,00
Content Beheer 22,00 22,50
Cred.LßN 30,10 29,50
Crown v.G.c 107,50 107,20
Delft Instrum. 29,20 28,80
Desseaux 227,00 227,00
Dorp-Groep 38,00 38,30
Econosto 29,50 29,30
EMBA 200,00 200,00
Eriks hold. 90,00 89,70
Flexovit Int. 80,00 80,00
Frans Maas c. 77.50 77,00
Gamma Holding 94,50 92,50
Gamma pref 5,70 5,70
Getronics 29,50 29,40
Geveke 41.50 40,00
Giessen-de N. 130.00 130,00
Goudsmit 45,00 44,00
Grasso'sKon. 100.20 100,00
Grolsch 158.50 161,00
GTI-Holding 218,90 218,90
Hagemeyer 105,50 105,50
HAL Trust B 13.40 13,10
HAL Trust Unit 13.40 13,10
H.B.G. 159,00 158,00
Hem Hold 117,50 117,00
Hoek's Mach. 202,00 201,00
Heineken Hld 117,50 117,00
Holl.SeaS. 1,10 1,03
Holl. Kloos 475,00 473,00
Hoop Elï.bk. 6,40 6,20 ■Hunter D.pr. 3.00
ICA Hold. eert. 8,10 8,20
IHCCaland 51,20 50,60
Industr. My 123,00
Infotheek 21,10 21,10
Kas-Ass. 40,60 40,20
Kempen Holding 11.20 11,00
kondor wessels 33,50 33,00
KBB 95,70 94,90
Kon.Sphinx 165,00 164,00
Koppelpoort H. 259.00 259,50
Krasnapolsky 205,00 207,00
Landré & Gl. 56,00 55,00
Macintosh 34,00 33,00
Maxwell Petr.H. 106,00 105,00 a
Medicopharma 59,00 58,50
Melialnt. 5,95 5,95 |

Moeara Enim 1062,00 1062.00
M.Enim 08-cert 13900,00 13850.00
MoolenenCo 31,60 31,10
Mulder Bosk. 50,00
Multihouse 7,30 7,10
Mynbouwk. W. 384,00 384,00
Naeff 320,00
NAGRON 45,00 45,00
NIB 534,00 534,00
NBM-Amstelland 9,20 9,05
NEDAP 303,00 299,00
NKF Hold.cert. 241,00 240,50 a
Ned.Part.Mü 38,80 38,80
Ned.Springst. 14000,00 13500,00a
Norit 34,00 34,80
Nutricia gb 108,50 108,50
Nutricia vb 115,70 117,00
Nijv.t.Cate 81,00 79,30
Omnium Europe 13,00 13.00
Orco Bank c. 77,30 77,00
OTRA 242,50 241.00
Palthe 62,00 62,00
Philips div'9l 20,80
Pirelli Tyre 20,10 20.10
Polynorm 114,00 111,00
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 44,00 43,70
Ravast 41,50 41,50
Reesink 70,50 70,60
Riva 38,40 . 38,90
Riva (eert.) 38,20 37,50
Samas Groep 67,00 65,50
Sarakreek 19,90 19,80
Schuitema 1450,00 1450,00
Schuttersveld 42,70 42,00 a
Smit Intern. 49,50 49,50
St.Bankiers c. 11,50 11,50
Stad Rotterdam c 42,70 42,30
Telegraaf De 89,00 88.50
Textielgr Twente 72,00 73,00
Tulip Comp. 29,00 29,00
Tw.KabelHold 117,50 117,50
Übbink 83,00 83,00
Union Fiets. 59,10 59,10
Ver.Glasfabr. 330,00 330,00
Verto 53,00 53,00
Volker Stev. 70,00 70,00
Vredestein 12,80 12,90
VRG-Groep 63,00 e 63,20
Wegener Tyl 230.00 230,00
West Invest 28,50 28,00
West Inv. wb. 100,00 100,00
Wolters Kluwer 192,00 189,00
Wyers 33,50 33,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 29,00 28,90
Aegon sav.plus 5,00 5,00
ABN Aand.f. 65,80 65,50
ABN Beleg.f. 52,50 52,80
ABN Amro L.F. 151,10 151,20
ALBEFO 49,50 49,50
Aldollar BF $ 22,70 22,70
Alg.Fondsenb. 210,00 210,00
Alliance Fd 9,60 9,60Am ba 42.00 42,00

America Fund 250,00 249,00
Amro Eur.F. 65,80 64,80
Amro Far E.F. 52,20 51,70
Amro Neth.F. 66,70 67,60
Amro N.Am.F. 54,00 53,70
Amro Obl.Gr. 159,20 159,10
Amvabel 56,00 56,00
AsianTigersFd 48,20 47,50
AsianSelFund 39,00 39,00
Austro Hung.F. 6,60
Bemco Austr. 45,30 46,00
Bever Belegg. 3,30 3,30
CLN Obl.Div.Fonds 101,10 101,10
CLN Obl.Waardef. 103,20 103,20
Delta Lloyd 36,40 36,40
DP Am. Gr.F. 23,80 23,60
Dp Energy.Res. 41.50 42,00
Eng-H011.8.T.1 8.20 8,20
EMF rentefonds 60,60 e 60,70
Envir.Gr.Fnd 49,80 50,70
Eur.Ass. Tr. 6,60 6,60
EOE DuStlnF. 253,00 250,50
EurGrFund 55,50 55,50
Euro Spain Fd 7,20
Florente Fund 104,50 104,50
Gim Global 47,00 46,80
Groeigarant 1,30 1,29
Hend.Eur.Gr.F. 163,00 161,00
Henderson Spirit 51,80 52,00
Holland Fund 65,50 64,80
Holl.Eur.Fund 42,00 42,00
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,10
Holl.Pac.F. 94,80 93,80
Innovest 85,50 85,50
Interbonds 530,00 530,00
Intereffektsoo 35,90 35,90
Intereffekt wt 205,00 205,00
Investa part 68,50 68,30
IS Himal. F.s 8,00
Jade Fonds 135,00 134,00
JapanFund 21,20 21,50
Jap.lnd.Alpha Fd . 8300,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 8,00
Mal.Cap.F. $ 6,70
Mees Obl.Div.Fonds 100,70 100,70
Mexico Inc.F. 21,00
MX Int.Vent. 26,00 20,00 aMondibel 66,30 66,00
Nat.Res.Fund 1110,00 1110,00
NedufoA 124,00 124,00aNedufoß 126,00 116,00aNMB Dutch Fund 37,20 37,20
NMB Global F. 40,40 40,40
NMB Oblig.F. 34,40 34,40
NMBRente F. 105,50 105,60
NMB Vast Goed 38.10 38,20
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr.Fund 3,50 3,50
Obam, Belegg. 199,20 198,70
OAMFRentef. 11,60 e 11,55
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Pac.Dimens. 82,50 82,50
Pac.Prop.Sec.f. 31,20 31,00
Pierson Rente 104,50 104,50
Postb.Belegg.f. 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00

RG Divirente F. 47,10 47,10
Rabo Onr.g.f. 80,90 80,80
Rentalent Bel. 135,10 135,00
Rentotaal NV 31,80 31,80f
RG groen 48,70 48,80
RG blauw 45,40 45,90
RG geel 43,00 43.00
Rodin Prop.s 103.00 104,00
Rolinco cum.p 70,00
ScLTech 15,80
Technology F. 17.50 17,50
Tokyo Pac. H. 216,00
Trans Eur.F. 73,10 72,10
Transpac.F. 337,50 320,00
Uni-Invest 84,90 84,00
Unico Inv.F. 77,00 76,80
Unifonds 31,00 30,70
VWN 61,80 61,80
Vast Ned 111,30 111,30
VentureF.N. 27,00 23,00a
VIBNV 69,00 68,10
VSB Mix Fund 46,40 46,40
VSB Rente F. 100,00 100.00
WBO Int. 62,50 62,50
Wereldhave NV 143,00 142.00
Yen Value Fund 81,10 81,10
ZOM Florida $ 47,10 47,20

Parallelmarkt
Alanhen 24,70 24,70
Berghuizer 44,50 44,00
BesouwVanc. 61,80
Biogrond Bel. 10.40 10,40
CBI Barin Oc.yen 1610,00
Comm.OblF.l 99,10 99,10
Comm.Obl.F.2 98,60 98,70
Comm.Obl.F.3 99,10 99,10
De Drie Electr. 19,20 19,00
DeltaLl.dlr 51,50 52,10
DeltaLlEcu 51,00 51,70
DeltaLlMix 51,90 51,70
DeltaLlßente 51,50 51,50
DeltaLlVast 51,00 51,00
Dico Intern. 97,00 97,00
DOCdata 11,20 11,20
Ehco-KLM Kl. 36,00 36,00
E&L Belegg. 1 60.70 60,60
E&L Belegg.2 68,70 68,70
E&L Belegg.3 72,90 72,90
Freeßec.Sh. 33,10 32,50e
Geld.Pap.c. 70,50 70,10
GermanCityE. 51,00 51,00
Gouda Vuurv c 108,00 107,00
Groenendijk 37,80 37,80
Grontmij c. 225,00 221,00
HCA Holding 51,00 51,00
Heivoet Holding 48,00 48,00
Hes Beheer 44,70 44,70
Highl.Devel. 15,20 16,00b
Homburg eert 3,05 3,05f
Interview Eur 4,30 4.30
Inv. Mij Ned. 33,00
Kuehne+Heitz 43,00 42,50
LCI Comp.Gr. 13,60 13,10
Melle 287,80 285,50

Wall Street
1412 17/12

alüed signal 26% 27
amer.brands 39% 39l'j
amer.tel.tel 30 30
amoco corp 50'/. 51
asarco mc. 26/4 26
bethl. steel 13% 13%
boeing co 44V» 44Vj
can.pacific 17/2 17
chevron 69 6944
chiquita 31% 30%
chrysler 12 12"a
citicorp 133/, 13
cons.edison 23% 23
digit.equipm. 56'/» 57V.
dupont nemours 37' n37
eastman kodak 41 41
exxon corp 50% 51
ford motor 25'/» 25
gen. electric 55 55
gen. motors 33'/« 33 7/s
goodyear 17 16%
hewlett-paek. 32 31
int. bus.mach. 111Va 111V2
int. lettel. 47V2 47
kim airlines 12/2 12
mcdonnell 43% 43" 8
merek co. 86 86Va
mobil oil 57'/_ 57
penn central 18 18'/s
Philips 12V2 12
primerica 22% 22
royal dutch 76 177
sears roebuck 26 26'/n
sfe-south.pac. 6V2 6/2
texaco mc. 57% 57
united techn. 47% 48/2
westinghouse 27/2 27/2
whitman corp 18 18%
woolworth 29% 29%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,610 1,730
austr.dollar 1,23 1,35
belg.frank(lOO) 5,29 5,59
canad.dollar 1,390 1.500
deense kroon (100) 27,80 30,30
duitsemark (100) 110,10 114,10
engelse pond 3,11 3,36
finse mark (100) 45,25 47,75
franse frank (100) 31,75 34,50
gneksedr. (100) 0,96 1,16
ierse pond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13.90 15,60
jap.yen (10.000) 122,00 128,00
joeg.dm.t/m 100 9,500 14,00
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schiU. (100) 15,75 16,25
port.escudoüOO) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1.67 1.83
turksepond (100) 0,0500 0,0700
zweedse kr. (100) 28,40 30,90
zwits.fr. (100) 129,00 133,50

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,67725-1.67975
antill.gulden 0,9225-0,9525'
austr.dollar 1,2770-1.2870
belg.frank(lOO) 5,4445-5.4495
canad.dollar 1,44975-1,45225
deensekroon (100) 29,185-29,235
duitse mark (100) 112.785-112,835
engelse pond 3,2400-3,2450
franse frank (100) 33,135-33,185
griekse dr. (100) 1.0320-1,1320
hongk.dollarüOO) 21.3750-21,6250
ierse pond 2,9970-3,0070
ital.lire (10.000) 14.925-14,975
jap.yen (10.000) 126,00-126.10
nwzeel.dollar 0,9850-0,9950
noorse kroon (100) 28,745-28,795
oostenr.sch. (100) 16,0290-16,0390
saudiar.ryal(lOO) 44,5750-44,8250
spaanse pes. (100) 1,7630-1.773
surin.gulden 0.9200-0,9600
zweedse kr. (100) 29.940-29,990
zwits.frank (100) 131.705-131.755
e.e.u. 2,3120-2,3170

Index Amsterdam
CBS-koersindex 11983=1001
algemeen 169.00 168,10
id excl.kon.olie 160,10 158.40
internationals 170.50 170.40
lokale ondernem. 169,10 167,30
id financieel 117,20 116.00
id niet-financ. 219,50 217,20
CBS-herbeleggingsmdex (1983=1001
algemeen 230.60 229.30
id excl.kon.olie 207,30 205.10
internationals 242,10 242,00
lokale ondernem. 217,80 215,50
id financieel 162,10 160,30'
id niet-finane. 270,60 267.7 C
CBS-stemmingsindex (1987=1001

algemeen 97,30 95,70
internation 84,10 83,10
lokaal 99,70 98.00
_n.in.ste_ 88,70 87,40
verzekering 92,50 91,10
niet-financ 102,80 101,00
industrie 105,60 103,90
transp/opsl 103,80 101,20

Goud en zilver
AMSTERDAM -Voorlopige noterin-
gen op 17-12-1990om 14.00uurbij de
fa. Drijfhout, alles in kg:
GOUD: onbewerkt ’ 20.050-/20.650
vorige ’ 19.950-/20 550; bewerkt ver-
koop ’ 22.250: vorige ’ 22.150 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 175-.. 245 vo-
rige ’ 175-/245; bewerkt verkoop

’ 290 laten, vorige / 290 laten.

Dow Jones
Industrie 2580.45

-0.49

Optiebeurs
serie omzet v.k s.k.

Akzo cjan 70.00 179 9,00 7.10
akzo cjan 75,00 273 4.70 3.60
akzo cjan 80,00 168 1,80 1.30
akzo pjan 75.00 238 1,50 2,50
akzo pjan 80,00 124 3,60 4,70
akzo papr 70,00 153 2,50 3,00
coc cdec 230.00 434 6.50 3.80
coc cdec 235,00 1423 2,50 1,00 "coc c dcc 240,00 165 0,80 0.20
coc cjan 235,00 1334 6.50 4,60
coc cjan 240,00 454 4,00 2,70
coc cjan 245,00 212 2,30 1.50
coc cfeb 240.00 128 6.50 4.80
coc pdec 230,00 792 0,50 1,00
coc pdec 240,00 245 4,50 7,40 a
coc pjan 210,00 265 0,70 0.80
coc pjan 225,00 125 1.80 2,80
coc pjan 230,00 469 2,90 4,10
coc pjan 235.00 250 4.80 6,40
coc pjan 240,00 160 7,10 9,50
coc pjan 250,00 125 14,00 17,40
coc pfeb 235.00 341 7,00 8,50
hoog cjan 55,00 297 3,70 2,30
nedl cjan 40,00 149 2,70 a 1,40
nmb cjan 40,00 128 1,80 1,40
nmb cjan 45,00 300 0.50 a 0.40 a
nmb capr 37,50 200 4,80 a 4,00
natn cjan 50.00 141 1,60 1.30
natn pjan 60,00 133 10,70 a 10.00 'natn papr 55,00 139 6,00 a 6,00
phil c jan 22,50 198 0,50 0,30
phil c okt 55,00 139 0,10 0,20
phil c 093 30,00 280 3.40 3,30b.phil c095 20,00 209 8.50 8,40 b
phü papr 17,50 1305 0.50 a 0.40
phil papr 20.00 681 0.90 b 1,00
phil p095 20,00 327 3.20 3,30
olie cjan 140,00 225 0,60 0,60
olie c apr 135,00 127 4,00 4,00
olie capr 145,00 250 1,30 1.50
olie pjan 130.00 205 3.40 3.10
oüe pjan 135,00 181 7,00 6,50
olie papr 130.00 203 5.50 5,00
unil cjan 160,00 149 0,50 0,50
unil c okt 100.00 288 53.00 52.00
unil pjan 140.00 150 0.60 0.80
unil papr 135.00 421 1,20 1.30
unil papr 145,00 376 3,20 3,80
unil papr 150,00 264 5,20 5,60

a laten 9 bieden-ei-dia.
b bieden li= laten+ e«-di».
c ei-claim k gedaan" h
d ei-diaidend I=gedaan +g
e gedaan-bieden «k slotkoers vorige dag
t gedaan " laten sk slotkoers gisteren

economie

Philips zal eventuele
fouten herstellen

EINDHOVEN - Philips erkentdat bij het grote aantal reorgani-
saties en de voortvarendheidwaarmee die worden afgewik-keld mogelijk onzorgvuldighe-
den kunnen voorkomen. „Als debonden ons daar op wijzen, zul-len we al het mogelijke doen om
eventuele fouten te herstellen,

staat voor de afsprakendie daarover met de bonden zijn
gemaakt."

Een woordvoerder van Philips
heeft dit desgevraagd gisteren
meegedeeld. Vandaag vindt op
verzoek van de bonden een extra
overleg plaats met Philips. Vol-

gens de vakorganisaties wil het
concern de reorganisaties veel te
snel doorvoeren. Dat gaat naar
de mening van de bonden ten
kosten van de zorgvuldigheid.
Ook vinden de bonden dat de
hoofddirectie van de Nederland-
se Philips Bedrijven meer dan
nu het geval is een coördineren-

derol moetvervullen. Philips be-
schouwthet gesprek vandaag als
een informele bijeenkomst.
Daarom is Philips niet bereid na
afloop van het gesprek een nade-
re toelichting te geven.

De snelheid waarmee Philips de
reorganisaties afwikkelt vloeit

volgens de zegsman niet alleen
voort uit financieel-economische
motieven. „Voor Philips is het
ook belangrijk om de medewer-
kers zo snel mogelijk duidelijk-
heid te verschaffen over hun toe-
komstige positie", aldus de
woordvoerder.
Wanneer Philips de bonden van-
daag in onvoldoende mate tege-
moet komt, is het niet uitgeslo-
ten dat de vakorganisaties eind
deze week weigeren het centrale
sociale plan te ondertekenen.
Wat dat precies voor gevolgen
heeft voor dewerknemers die bij
de reorganisaties zijn betrokken,
is volstrekt onduidelijk. Verdeeld

Wat betreft de groei van de werkge-
legenheid zijn de grote onderne-
mers onderling sterk verdeeld. Een-
derde verwacht een flinke toename,
maar 43 procent rekent op een ge-
ringe daling. Per saldo komen ze dit
op een groei van de werkgelegen-
heid van een half procent. Het Cen-
traal Plan Bureau hield in de op
Prinsjesdag gepresenteerde ver-
wachtingen rekening met een groei
van 1,25 procent of wel 50.000 ar-
beidsplaatsen.
Veertig procent van de onderne-
mingen voorziet een stijging van de
investeringen, terwijl ongeveer een
kwart verwacht dat volgend jaar
minder wordt geïnvesteerd. Per sal-
do komt men uit op een groei van 8
procent of, rekening houdend met
inflatie, op een groei van 5,75 pro-
cent.

De ontwikkeling van de belastingen
en premies blijkt voor 43 procent
van de onderzochte bedrijven van
invloed op de investeringen in de

komende jaren. Volgens het onder-
zoek zijn juist deze bedrijven volle
dig verantwoordelijk voor de groe
van de werkgelegenheid in het ko-
mende jaar. Verhoging van de las-
tendruk zou leiden tot minder in
vesteringen en dus minder groe
van werkgelegenheid. Verhoging
van de vennootschapsbelasting (be
lasting op winsten) zou onmiddel
lijk leiden tot schrappen van inves
teringen. Verhoging van BTW o:
loon- en inkomstenbelasting zot
vermindering van investeringen aL-
indirect gevolg hebben.

Vendex neemt Haumont in Hasselt over
BRUSSEL - Vendex International
neemt per 1 januari de confectie-
zaak Haumont in het Belgisch-Lim-
burgse Hasselt over. Haumont heeft
een jaaromzet van 100miljoen frank
(ongeveer ’ 5,5 miljoen). Er werken
twintig mensen. De bedoeling is dat
in het 1500 m2grote bedrijfspand in
Hasselt een Kreymborg-zaak en een

ft

vestiging van Perry Sport, de eerste
in België, komen. Er zijn alKreym-
borg-zaken in Brussel, Brugge en
Gent. Kreymborg en Perry Sport
zijn werkmaatschappijen van Ven-
dex. Hoeveel Vendex heeft betaald
voor het Belgische bedrijf, wilden
de eigenaren vrijdag niet zeggen. De
drie directeuren zullen opstappen.

Vendex neemt het overige perso-
neel over, inclusief de verantwoor-
delijkheid voor 13 vut-gerechtig-
den. Haumont werd in 1888 opge-
richt en maakte haar hoogtepunt in
de jarenzestig mee. Zij had toen on-
geveer honderd werknemers in
dienst. Tot vorig jaar waren er ook
vestigingen in Tongeren en Sint-
Truiden.

Prijsindex
Het CBS maakte ook bekend dat
het prijsindexcijfer van de totale in-
dustriële afzet in oktober steeg met
1 procent. De exportprijzen stegen

met 1,5 procent, terwijl het gemid-
deld prijsniveau van de in het bin-
nenland afgezette goederen met 0,2
procent steeg. De stijging van het
prijsniveau werd vooral veroorzaakt
door een stijging van 4,3 procent
van het gemiddeld prijsniveau van
de produkten van de chemische in-
dustrie en van 3,8 procent van de
aardolie-industrie. Dalingen waren
er in de basismetaal (2,1 procent) en
de voedingsmiddelen (0,4 procent).
Ten opzichte van oktober 1989 is het
gemiddelde prijsniveau van detota-
le industriële afzet met 2,2 procent
gestegen, hetgeen vrijwel geheel is
toe te schrijven aan een stijgingvan
het prijsniveau van de buitenlandse
afzet.

Lastenverzwaring is
ook voor NCW taboe

DEN HAAG - De bescheiden werk-
gelegenheiddie voor volgend jaarte
verwachten is, komt in gevaar als
het kabinet besluit tot lastenver-
zwaring. Die conclusie verbindt het
NCW aan een enquête onder 47 on-
dernemingen met meer dan 1.000
werknemers. De resultaten van dit
onderzoek komen in grote lijnen
overeen met de balans over 1990, zo-
als die onlangs werd opgemaakt
door voorzitter Van Lede van het
VNO.

Uit het onderzoek van de christelij-
ke werkgevers komt naar voren dat
de grote Nederlandse ondernemin-
gen een stijging van de omzet ver-
wachten van 4,8 procent en een
groei van de investeringen van 8
procent. De groei van de economie
neemtaf, maar van een recessie kan
niet worden gesproken.
Als rekening wordt gehouden met
een prijsstijging van 2,5 procent,
komt de reële omzetgroei uit op 2,3
procent. De ondernemers blijken
wat dit betreft dus minder optimis-
tisch dan het Centraal Plan Bureau,

dat in september nog uitging van
een groei van de produktie van 2,75
procent.

Koppeling
Lastenverzwaring wijzen de onder
nemers van de hand. Ze vinden be
zuinigingen noodzakelijk. De kop
peling van uitkeringen aan loner
zou alleen toegepast moeten wor
den voor groepen die geen kanser
meer hebben op de arbeidsmarkt.
Volgens het NCW is de tegenvallen
de groei van de werkgelegenhek
ook te wijten aan gebrek aan voj
doende gekwalificeerd personeel
Het NCW is daarom voor verhoginf
van de scholingsgraad en tegen ver
korting van arbeidsduur door by
voorbeeld de vierdaagse werkweek

Bedrijven zien verdere
groei investeringen !

VOORBURG - De ondernemers in
de industrie verwachten dat de in-
vesteringen in materiële vaste acti-
va dit jaar 6 procent hoger zullen
uitkomen dan vorig jaar. Voor vol-
gend jaar verwachten ze een ver-
dere stijging van het investerings-
bedrag van 16,5 miljard met 2 pro-
cent. Dit blijkt uit een steekproefon-
derzoek bij bedrijven met 10 werk-
nemers en meer door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.

De cijfers verschillen sterk per be-
drijfstak. Zo verwacht de voedings-
en genotmiddelenindustrie na in-
vesteringen van 2,5 miljard in 1989
voor dit jaar een stijging met 9 pro-
cent en voor volgend jaarmet 5 pro-
cent. In _.ardolie-industrie bedroe-
gen de investeringen in 1989 420
miljoen gulden, terwijl voor dit jaar
een stijging met 115 procent wordt
verwacht en voor volgend jaar een
daling met 37 procent.
De chemische industrie investeerde
vorig jaar 4,2 miljard gulden en de
stijging zal dit jaar 3 procent zijn.
Volgend jaar zal dat naar verwach-
ting met 11 procent toenemen. In de
metaal- en elektrotechnische indu-
strie bedroegen de investeringen
vorig jaar 4,8 miljard. De daling zal
dit jaar 4 procent bedragen en voor
volgend jaarwordt een verder afna-
me met met 2 procent verwacht. In
de bouwnijverheid-en installatiebe-
drijven verwachten de onderne-
mers een daling van het investe-
ringsbedrag in zowel dit jaarals vol-
gend jaar met achtereenvolgens 15
en 18 procent.

Wiegel wordt
commissaris
bij Wessanen

AMSTELVEEN - Oud-ministei
Hans Wiegel, momenteel Commis-
saris der Koningin in de provincie
Friesland, gaat deel uitmaken var
deraad van commissarissen van hei
voedingsmiddelenconcern Wessa
nen. Een voorstel daartoe zal tijden;
de jaarvergadering op 25 april 199]
aan de aandeelhouders worder
voorgelegd. Wiegel heeft naast zijr
werkzaamheden voor de provincie
nogeen aantal nevenfuncties, onde:
meer bij de Samenwerkende Elec
triciteits-Produktiebedrijven. Wie
gel was van 1977 tot 1981 ministe:
van binnenlandse zaken en vice
premier. In 1982 volgde zijn benoe
ming tot CdX in de provincie Fries
land.

Studebaker in museum

Voor ander geluid
Audio - Lab

Driade
B&O

Magnat
Hepta

Luisterruimte
aanwezig

/iber\B e e I d & Geluid
Honingmanstr. 55

Heerlen

" De nieuwe vleugel van het Stedelijk Mu-
seum in Amsterdam wordt momenteel inge-
richt voor de overzichtstentoonstelling van
de Amerikaanse vormgever Raymond Loe-
wy, de man die onder meer de Studebaker
heeft ontworpen. Deze oldtimer werd giste-
ren na veel passen en meten in het museum
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geplaatst. Loewy ontwierp ook het Coca Co-
la-flesje, verschillende pakjes sigaretten,
maar ook het Shell- en NASA-logo. De ten-
toonstelling wordt overigens gehouden van
21 december tot en met 11 februari volgend
jaar.
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06-lijnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

in het 06-Gay Café leer nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen! 50 et p.m.

Zoek je een hete meid?
06-320.320.55 Live Afspreeklijn 50 et p/m

Gay - two - Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of draai een nul
voor een andere partner

06-320.327.32
Ca 50 et.p.min.

Zoek je een sexrelatie met
een lekkere meid? 50 et p/m

06-320.320.44
Mooie vrouwen zijn op zoek
*Sexkontakten*
06-320.321.44 - 50 et p/m

Meer dan 100 hete meisjes
zoeken sexcontact 50 et p/m
06-320.326.66

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

Een stel vergeet alles als ze
zo fel bezig zijn. Dan gaat de
deur open. Een man neemt
ze plots streng te pakken.
06-320.326.93 - 50 et p/m

lesbi hard porno
Ci. P.B. 96014 Adam
Nog Harder

06-320.321.99 - 50 et p/m

Sexhoorspel
t De vrouw beleeft geboeid

haar eerste SM. bizar Life-
trio. Overweldigend!!

Chantage en sex.
06-320.323.86 - 50 et p/m

In koordslipje
laat Steffi de man binnen.
Sexy gaat ze voor hem de

trap op.
"Er is niemand thuis h00r..."
06-320.326.90 - 50 et p/m

2 homojongens
betrapt door een man in
uniform. Ze moeten mee.
Niet naar het buro, maar

naar zijn kamer...
06-320.326.91 - 50 et p/m

Anja bezoekt een
SM-show.

De man haalt die mooie
meid uit het publiek. Snel is

ze zo geboeid, dat ze
gehoorzaamd.: 06-320.326.92 - 50 et p/m

Sandra in geldnood. Haar
man is gevlucht. Zwicht ze. voor haar schuldeiser. Gaat

er na haar jukr nog
meer uit...? 50 et p/m

06-320.329.23
Minirokje, open blousje en
mooie bruine benen. Dan
krijgt Ada al het vuur van
'n liftende man

over zich heen.
06-320.329.24 - 50 et p/m

Conny huurt
2 knullen

bij een escortburo.
Dus julliekomen mij eens
flink verwennen. Kleed je

maar uit... Nou..nou..
06-320.329.25 - 50 et p/m

Chantage. Soms belt hij.
Dan haast ze zich naar hem

toe. Onder haar mantel
draagt ze...
niets

Zo eist hij haar op
06-320.340.75 (50 et.p/m)
Elna weet zich geen raad,

als ze met die vreemde
partner

Grieks
moet doen terwijl een dame

en heer toekijken.
06-320.326.70 - 50 et p/m
De vrouw. Met de zweep
bedwingt ze tijgers in de

arena. Net eender heerst ze
over mannen die voor haar

kruipen, (50 et.p/m)
06-320.340.77
Opname van een blondje

dat weigert het op zn
chinees te doen. Maar toch.

Dit wordt waanzinnige
Life-Sex

06-320.326.71 - 50 et p/m

SM
In 'n kamer. Strenge Kitty
straft een mooie vrouw en

meteen daarna 2knullen. Ze
zien het van elkaar...

06-320.340.95 (50 et.p/m)

Gokschuld
Voor de aflossing zet Hans
zijn lieve Ellie in de sexclub
van Ted, maar Ted wil eerst

keuren...
06-320.326.73 - 50 et p/m

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

Trio-sexbox
Voor vrouw vrouw m_n of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De pornobox

onbeschaamd maar wel
eerlijk

06-320.320.51 - 50 et p/m
Klets klats klanderen... Ze '
doet 't erom. Geen wonder
dat de man die mooie meid

over de knie legt.
spartelsex

06-320.321.33- 50 et p/m

Wip-ln-Box
heet zo omdat er veel ge-
wordt op 06-320.324.60,
leuk toch? Trouwens, de

Lijfsexbox daar durven ze
ook en...jij mag best

meedoen op 06-320.324.90- 50 et p/m
Supercontactenbox

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

Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden
elkaar op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

Op de Bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje

vrouwtje.
06-320.328.28 - 50 et p/m

Probeer nu!
Draai eerst 06-320 en dan

PARTY-LINE
Party-Line-Dating ... 330.00
Party-üne-Boxen ... 330.10

SEXDATING
Versiercentrale ... 320.11
Sexdating-NL ... 330.06
Sexgids-Dating ... 320.04
Sexblad-dating ... 340.17
Chick-Dating-Club .. 360.69

PORNOLIJNEN
Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Massage . ... 322.00
Sex-adressen ... 322.02
M'n eerste keer ... 323.03
Sex-interviews-3 ... 323.15
Sex-interviews-4 ... 323.16
Sex-interviews-5 ... 323.17
Sexofoon-special ... 323.65
Commune-sex ... 325.53
Verboden-sex ... 325.70
Pornofilmsex ... 328.30
Candy-Contact ... 330.53
Gluren bij de buren .. 330.80
Cora en Willem ... 320.03
Lesbifoon ... 321.00
Onschuldig ... 321.18
Vrouwen bellen ... 321.25
Diana de Koning ... 321.50
Plas-Tics... 321.77
P.0.8. 5810Adam - 50cpm

Ruilsexbox
Snel resultaat geen geschrijf
geen gewacht, veel plezier

nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m
Nachtelijke bezoeker. Op
haar knieën leert Ella van
een donkere onbekende
hoe heerlijk.. (Grieks) kan

zijn. 50 et p/m
06-320.340.25.

Als ze een mooie getrouwde
vrouw heel intiem masseert

vergeet de slanke vrouw
alles en ze kust...
Lesbisch

06-320.330.52 - 50 et p/m

ledere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 (50 et.p/m)

De nieuwe
Life-Line

Voor een gesprek apart met
Chantal. De operator helpt u

verder. Chantal, blond en
sexy op

06-320.327.88 - 50 et p/m
2 blonde meiden expe-

rimenteren met elkaar onder
de douche. Strelende

handen, zoekende lippen
Lesbisch.

06-320.330.19-50 et p/m

SM
Fluisterend geeft ze toe dat
ze zelfs geen slipje draagt.
Onderwerpt ze zich aan zijn

strenge straf???
06-320.330.51 - 50 et p/m

Nee zeg, doe normaal! Niet
doen! Een blondje met 2
knullen alleen. Ze verzet
zich woedend totdat ze..

06-320.321,30
(50 et.p/m)

Een mooie vrouw in zwarte
bodystocking wordt door
2 knullen gegrepen. Ze
straffen haar op zijn....

(Grieks) 50ct p/m
06-320.323.84.
Via een adv. gaat Marian

voor 't eerst naar een man.
Een kelder, ringen aan de
muur en dan..."ontkleden"

50 et p/m

06.320.323.85
Heetwatermethode. De man
gaat met een knul onder de
douche. "Ja, spreiden en
ontspannen je spieren!"

Homo
06-320.340.11 -50ctp/m
Blonde Ingrid leert in een

bordeel hoe anders donkere
mannen het doen. Einde-

loos en vaak
(Grieks) 50 et p/m

06-320.340.15

Met een knul rijdt ze in haar
camper naar een plek waar

ze bespied kan worden.
"Kom, hier

doen we het...!!
06-320.340.01 - 50 Ct p/m
Als Marion ontwaakt is ze
aan boord van een schip.

"Waar zijn mijn kleren, waar
ben ik, wie zijn die mannen?

50 et p/m
06-320.340.06

Ze is 28, mooi cm gehuwd.
Ze lacht als een meisje met
haar uitwil. Maar als ze voelt

hoe stevig hij beweegt...
(Life). 50 et p/m

06-320.321.32
Samen in dezelfde groep,

men verliefd, samen in een
portiek. Plots is er een man
die hen binnenhaalt 50 cpm
06-320.340.69
Nee, nee ik durf niet !

Maar als John in de spiegel
ziet hoe die 2 mannen het

met hem gaan doen....
Homo

06-320.340.45 - 50 et p/m
De buurvrouw die sherry

haalde voor Hanna ziet hoe
ze zich ontkleedt om te

douchen. "Kom ook, en was
mijn rug..." 50 et p>m

06-320.340.55
doma kontaktlijn
De enige SM kontaktlijn in
Nederland. Meer dan 100

adv. 06-340.300.80.
STRIPTEASE

SEXSPEL
Jij bepaalt wat zij uittrekt
Sex Computer
Hetero, Lesbi en Gay.

06-320.322.80 - 50 et p/m.

Aparte-Box
De echte live dating box

06-320.332.99 - 50 et p/m

Aan het naaktstrand kijkt
Arme hoe een knappe

donkere man zich ontkleedt.
Later in het duin merkt ze
hoe sterk hij is 50 et p/m
06-320.340.22

Ze voelt de hete siddering
van top tot teen als die hand
in haar nek haar die kamer

binnenvoert...Bizar) 50 cpm
06-320.340.33
Zo wil Gina het. Geblind-
doekt en vastgebonden.
Dan hoort ze dat Wim 2

mannen binnenlaat. Moet ze
met alle drie?? 50 et p/m
06-320.340.36

Mooie Sylvia, na de schei-
ding een vol jaareenzaam.
De buurman belt aan als ze

net uit bad komt,
en dan...50 et p/m

06-320.340.41
Lingerie

draagsters sexen alleen
voor liefhebbers

06-320.327.34 (50 et.min)

als ze 35
geworden zijn barsten ze

pas echt 105....
06-320.327.35 (50 et.min.)

Hete meisjes
Fantaseren speciaal I

voor jou
06-320.327.69 (50 ct.min.)
Vreemdgaanders vertellen

alles aan Anja
luister....

06-320.322.08 (50 et.min.)

Anoniem
Marcel en Andre

en iedere Gay doet mee....
06-320.320.21 (50 et.min.)

Tele-Sex
Op zn heet, heter, heetst....
06-320.322.07 (50 et.min.)

Gay-EscorL-
Hot Gay info, call-bjj

openen hun mortft"-^
06-320.323.04 (50 ctj

Gay-PhoneL
hot Gay storieszo aUO-1

horen te zijn... e<*
06-320.322.06 (50 ctjp

Avontuurtje**
tijdens p

06-320.328.69 (50 ctjtonl
Marion de Wiio
Belt zomaar mannen ei"o\»

ze uit W
06-320.326.31 (50 ctft

Kom je ÏLS<
Achter de ramen?? 0

Wij zitten al klaar.._ 1'
06-320.326.69 (50 ctjf'i

Rijpe fe
Vrouwef*
320.325.<
Ervaren tante - 50 d tet

Mr. Martin f n
pl

Gay tele SM, danst naafede
pijpen... fcst

06-320.323.05 (50 cUfrl;
Voor Piccolo's J5zie verder pagina J"5

ta—*k.

» '"oc
I

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

wendy ga liggen
ontspan je en doe met je

handen wat Wendy je vraagt... 06-320.331.03 - 50 et p/m

Gay voor twee
Limburg. Maak vrienden in

je eigen omgeving!
06-320.329.80 50 et p/m

Homosex voor 2
SM Brab./Limb.
06-320.325.18
Jack off Privé
06-320.321.16

Darkroom 06-320.324.16
Gay Pervers 06-320.329.16

Travestie 06-320.325.09
Transsexueel
06-320.321.36

Bi-Sex 06-320.323.36
Jongens-sex "06-320.325.19

Studenten-Sex
06-320.327.56

50 et p/m Pb. 75141 Adam.

Donker meisje
krijgt lesvan een rijpe vrouw
" 50 cpm 06-320.323.24"

Ah Top S&M ah
Genot 50 cpm 06-

AH320"331"13"AH

*...Lady Bizar...*
Hete schokkende SM-sex
"06-320.324.68" 50 cpm

Nimf Linda
Seniet van 2kanten 50 c/pm

06-320.320.14
Eenzaam??
Bel me, kom bij me,

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

* Lesbi Live*
Een beetje angstig maakt ze
mijn rokje 105..." 50 et p/m

06-320.323.12
* Eroslijn *

Steeds hoger gaat je hand..
50 et p/m

06-320.321.22
Rijpe Claudia traint haar

buurmeisje ;
06-320.320.37 50 cpm

Buurvrouw Chantal en haar
hete buurjongens
Live-Sex

06-320.326.01 - 50 et p/m

Heet sexcontact
met heerlijke dames, bel
06-320.328.02 - 50 et p/m
Jonge blonde Natasja doet

het met

2 buurjongens
06-320.330.98 - 50 et p/m

Bisex
voor twee, direkt apart met

een heet meisje of een
lekkere jongen: ook trio!!

06-320.330.91 - 50 Ct 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.
Zoek je een lekkere Boy?
Homo-Kontakt

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

Nieuw !! H-E-T-E-R-0
Kontakt, sexafspxaken
06-320.330.66

Inspr. 01720-39319

Homo
Jij belt Gay Privé, je krijgt
direkt een andere gay aan
ie lijn. Wil je met een ander
.raten druk dan op de 0. Je
krijgt dan direkt 'n nieuwe
eller aan de lijn. Ideaal voor j

het maken van een af- \
spraakje of voor 'n opwin-
dend gesprek van man tot
man. Gay Privé Limburg

(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 I
.e allerheetste meiden zijn
>p zoek naar jou!! 50 et p/m ■
06-320.320.36

Meisjes I
zoeken snel Sexcontact!!! c
Q6-32p.320.33 -50 et p/m C
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i°"13.05 Nieuws voor doven en'«"hthorenden.TONICA
,° Santa Barbara. Amerikaanse6rie- Afl. 35.

15.15 'N stuk of 2. Middagmagazine.
Presentatie: Marijke Benkhard en
Anita Witzier.

16.25 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:
Eert uw vader. Don Alejandro raakt
ernstig gewond bij een roofoverval en
ligt op sterven. Don Diego vraagt zich
af of hij de waarheid over Zorro moet
vertellen.

16.50 (TT)Bright sparks. Tekenfilm-
serie. Afl.: Voedsel (2).

17.00 (TT)Mijn eerste keer. Kinder-
programma. Vandaag: De^ liedjes uit
mijn eerste keer.

17.30 ""Journaal.
17.40 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bouli
op vakantie.

17.45 8.0.0.5.. Magazine metBart de
Graaft.

18.10 ""Countdown. Popmuziek ge-
presenteerd door Jeroen van Inkel en
Rob Stenders.

18.55 Veronica sport. Actueel sport-
magazine gepresenteerd door Maud
Coppes en Gerard Wielenga.

19.25 (TT)Het laatste woord. Woord-
spel gepresenteerd door Mare Klein
Essink.

20.00 (TT-r-»»)Joumaal.
20.27 Tour ot duty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Een dubbele oorlog. De
moord op Martin Luther King veroor-

zaakt ernstige raciale spanningen op
de legerbasis.

21.20 Sportgala. World Eskimo and
Indian Olympics, verslag van dit
sportevenement in Alaska.

22.10 Bad boys. Amerikaanse speel-
film uit 1983 van Riek Rosenthal. Mick
O'Brien, een 16-jarige straatvechter
probeert samen met zijn beste vriend
een straatbende een lading drugs af-
handig te maken. Maar het mislukt en
Mick belandt in de jeugdgevangenis.

00.05-00.10 Journaal.

" Manon Thomas en André van Duin in 'Wie ben ik?'
(RTL 4 - 20.25 uur)

Duitsland 1
"Oo T
'"Oa ïa9ess(=hau.

t" Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:
(herh.).

kkië ARD"Sport extra. Wereldcup
Len: slalom voor heren eerste afda-
lOn nuit Madonna di Campiglio.['Jj: Tagesschau._n r?er Eindringling. Tv-film van

kië Af*D"sP°rt extra. Wereldcup«a(
n: slalom voor heren tweede af-

l 4' vanuit Madonna di Campiglio.

"(ta rtschatts-Telegramm.
[" Tagesschau.
ijg' °ildergeschichten. Serie
%ri erhalen' A"" DeS kaiserS neue
hn' ur/Die Nachtigall, naar verhalen
|Jl Hans Christian Andersen.
C Nussknacker ■ E|n Fa" fur
h '" Kinderserie. Afl.: Tatort: Disko-

i(h 'a9esschau.(ïï 'alk taglich. Talkshow.
Ser S'nn und Unsinn von Daten.

'e over alle aspecten van het lij-

."O. 'agesschau.
ge Medisch Centrum West, Am-
Dr p m- Nederlandse serie. Afl. 18.

oPaul van der Voort wordt onver-
der? met zi'n verleden geconfron-

li'l^ Die Trickfilmschau. Teken-
5.4e u.
r,| wiek's Tour. Kinderprogram-

ïje 'agesschau.
>.3S Trickparade.
$ * privatdetektiv Harry McGraw.
B-30 iiAfL: Alte Helden lu-en nie-
è.S 2 Nier und Heute. Actualiteiten.Forstinspektor Buchholz. Se-

rie. Afl.: Auf dem Holzweg.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ««MAZ abl. Spelprogramma

rondom de tv.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. Baden-Baden.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

J.R. in Wut.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Wo liegt das Sudetenland?

Documentaire over de geschiedenis
van Sudetenland, een van oorsprong
Duitse streek in Tsjechoslowakije.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Tagesschau.
09.03 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Konkurrenzkampf. (herh.).
09.45 Der Mensch ist so jung wie

seine Gelenke. Afl. 3.
10.00 Tagesschau.
10.03 (TT)Vorsicht, Falie! Tips van

de politie, (herh.).
10.35 Mosaik-Ratschlage. Vandaag:

Het vermijden an stress.
11.00 Tagesschau.
11.03 Der Eindringling. Tv-film van

Sigi Rothemund.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagmagazin.
13.45 Europaïsche Sagen. Theseus,

3-delige speurtocht naar de Griekse
mythologische held Theseus. Afl. 3.

14.15 Die deutsche Einheit. Docu-
mentaireserie over de eenwording
van Duitsland. Afl. 2: Ungenutzte

Chancen (1943-1953). (herh.).
15.15 ""Die blauen Jungs vom

Schwarzen Meer. Fragmenten uit de
toernee door Duitsland van het Rus-
sisch Marinekoor.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 ««Anna. Ist sic für Beifall

noch zu Jung? 6-delige kerstserie.
Afl. 2. Met: Silvia Seidel, Patrick
Bach, Joao e.a.

16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.45 Der Landarzt. Serie. Afl.: Heute

keine Sprechstunde.
18.58 Programma-overzicht.
18.00 Der Landarzt. Vervolg.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Das Elend der

Sowjetsoldaten, reportage over de
krisis in het Sovjet-leger.

20.15 Tod über Lockerbie. Tv-film
van Leslie Woodhead. Gedramati-
seerde reconstructie van de aanslag
op het Pan Am vliegtuig op21 decem-
ber 1988.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Deutschland Journal. Presen-

tatie: Klaus-Peter Siegloch.
22.55 Und wenn's nicht klappt, darm

machen wirs nochmal. Tv-spel van
Volker Einrauch en Lothar Kurzawa.
Na de dood van haar moeder gaat
Lotta Kellner naar de stad. Daar wordt
ze overvallen en steeds weer door
mensen misbruikt.

00.15 Heute. ,

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
v^0'" 6r> CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant

% * zwart/wit programma
8 * stereo geluidsweergave
I~P * tweetalig bij stereo-app.

a teletekst ondertiteling

TELEVISIE
1wer!and 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57
i "d 2: 31 ■ 33. 35' 49' M' 56 en 60

"Tl *
and 3: 23. 32, 34, 43, 48, 52 en 59

». k *■ 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
België Tëlé 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

België/TV 1
f>..0 t;r % «fl Capitool. Amerikaanse se-
W '': 121. Jeff Johnson komt van

, 'Ss i.'.ets te weten over Burgess.
3.00 ?-'euw*.
"OS pi Tak- Animatieserie. Afl. 202.I lika ons- Afl.: Plons en de harmo-

-Bllo'c

' 9r>ima.aart'e en Sander. 13-delige
(,Wf serie wor kinderen. Afl. 12:'«..o tnfare te ,ie,s-
-i bri6n?Prookjestheater. Vandaag:
Ver.floen driehonderddrieëndertig-

-1 e'ke|s driehonderdrieëndertig

,le ÜQri
B| ack Beauty. 26-delige Britse

803 |er,e- Afl. 23: De brandstichter.
482 «uren. Australische serie. Afl.

'66stje ar°'d 's niet welkom °P een
I.°°r ha Gai' moet naar gevoelens

'S iaar ex-man onder ogen zien.
ii? 11Dm winnaars- Mededelingen
v3'ÏQ r^mma-overzicht.|%) Nieuws.
'^r)Rle

L
drie wijzen. Quiz met KurtfyjsEe9hern.

Br a_atDrel*6r weten? Rechtstreeks
over actuele the-

'4S TnBr°_ra^d voor Koen- Licht klassiek
Nisrh a' Mmv- het BRT Filhar-

men Orkest 0.1.v. Alexander Rah-
bo; Édr^' V' Dana Protopopescu, pia-

5-Nd_i Und Barham, tenor en Henry
£-0 sles. viool.

22.55 Mobiele mensen. Tweeweke-
lijks magazine over de auto met auto-
nieuws, reportage, voorstelling: VW
Golf Country, tips tegen vermoeid-
heid achter het stuur e.a.

23.45-23.50 Coda. Humoreske, van
A. van Zemlinsky. Uitgevoerd door
Pentafoon.

"Rudy Pinceel in 'Mobiele
Mensen. (België/TV 1 -
22.55 uur)

RADIO
Radio 1 : 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
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 m Hz

België/TV 2
_______■—_—^

_____________
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-

rikaanse serie. Afl. 77.
18.58 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Turkse en Marokkaanse migran-
ten.

19.28 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 ""Diamond Awards Festival.

Internationale muziekshow.
21.00 Programma van de Liberale

Televisie- en Radio-Omroep.

21.45-00.00 Fontamara. Italiaanse
speelfilm uit 1980 van Carlo Lizzani.
Het leven is hard in hetkleine Italiaan-
se dorpje Fontamara, en onder het
regime van Mussolini's nieuwe lei-
ders wordt het er niet beter op. Een
man komt in opstand maar moet daar
zwaar voor boeten.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Warreltaal. Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.45 Skoalle-tv. De Tsjoents-

jettel.
15.05 Klassieke mechanica. Afl. 2.
15.15-16.15 Schrijvers van de nieu-

we tijd. Afl. 9.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

18.00 Wij zijn zigeuners. 3-delige do-
cumentaire over zigeuners. Afl. 1.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugd joumaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Robin Hood. Engelse jeugdse-

rie. Afl. 16: De macht van Albion. Ro-
bin raakt ernstig gewond en roept de
hulpvan Marion in. Op weg naar Lea-
ford wordt Marion echter door de she-
riff van Nottingham gevangen geno-
men.

20.00 ""Journaal.
20.20 Derde trekking van de staats-

loterij.
20.25 Afstand van de berg. Vertellin-

gen uit de mijnstreek.
21.48 Volgende. Engelse animatiefilm

uit 1989.
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. Presentatie.' Maartje van Wee-
gen.

23.15 De Europese markt, onderne-
men in Europa. Les 2.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 12.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les

13. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Lebenslinien. Die Bauerin Ma-

riele, terugblik op het levenvan de 55-
-jarige boerin Mariele.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 26.

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

maoverzicht.
18.33 Sinha Moca. Die Tochter des

Sklavenhalters, Braziliaanse serie.
Afl. 51.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport
(19.45-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Umweltspiegelextra. Afl. uit de
serie Weltweit: Schön blau, schön
braun, Schön schwarz. Deel 1.

20.45 Hoppala. Bloopers uit de film-
en tv-wereld.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Die Millarden-

Annahrung, documentaireserie. Deel
1.

22.45 Frau/Mann des Monats.
23.15 Umweltspiegelextra. Afl. uit de

serie Weltweit. Deel 2.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

Nacht.

RTL 4
05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.

Rete Mia.
07.00 Ontbijtnieuws. Presentatie:

Jan de Hoop, Mare Jacobs en Victor
Deconinck.

09.00 Ochtenprogramma. Met o.a.
Classique, Channel E en Rete Mia.

14.20 The edge of night. Feuilleton.
14.50 As the world turns. Feuilleton.
15.35 Topmodels: The bold and the

beautiful. Serie.
16.00 Télékids. Presentatie: Irene

Moors.
17.00 5 uur show. Presentatie: Viola

Holt.
18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen

Pauw.
18.15 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazan.

18.45 Scrabble. Presentatie: Manon
Thomas.

18.55 Goede tijden slechte tijden.
Nederlandse serie.

19.30 Journaal. Presentatie: Jeroen
Pauw en Loretta Schrijver.

19.50 Weer. Presentatie: John Ber-
nard.

19.55 Rad van Fortuin. Quiz. Presen-
tatie: Hans van der Togt.

20.25 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.05 De 64.000 gulden vraag & De

Postcode Loterij. Spelprogramma.
21.40 Klasgenoten. Koos Postema

ontvangt vandaag Simone Kleinsma.
22.40 Island Son. Amerikaanse serie.
23.35 Journaal. Presentatie: Loretta

Schrijver.
23.45 Geraldo. Amerikaanse talk-

show.
00.35 Nachtprogramma. Met o.a.

Classique en Rete Mia.

België/RTBF 1
14.55 Vacaturebank. 15.10 Trahison a
Stockholm. Italiaans/Franse speelfilm
uit 1968 van Terence Hathaway. De
autocoureur Dick Wart komt in grote
problemen als zijn kennis Ester ver-
moord wordt. 16.35 Clip a la une. 16.40
Nouba nouba, gevarieerd kinderpro-
gramma met Animal secret, The kids of
Degrassi Street en Manu. 17.25 Jeu
des étoiles, spelprogramma. 17.35
Riek Hunter, inspecteur Choc, Ameri-
kaanse serie. Afl.: Confessions. 18.25
Weerbericht. 18.30 Le dix-huit trente.
18.40 Marmots, spelprogramma. 19.00
Ce soir, actualiteiten. 19.20 Jeu des
étoiles, spelprogramma. 19.23 Uitsla-
gen lotto en joker. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Doublé sept, spel-
programma. 21.25 Planète des hom-
mes, antroplogisch magazine. Van-
daag: De wintertrommelaars. 22.25 Li-
vres propos, literair magazine. 23.00
Chouans, Franse speelfilm uit 1988
van Philippe de Broca in 4 delen. Deel
3. 00.00 Weerbericht en laatste nieuws.
00.20-00.25 Bourse, beursberichten.

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

Les 26.
09.00 Schooltelevisie.
16.25 Populare Musik. Roll 0n... in

die 90er - Rockmusik von 1976 bis
heute.

16.55 Sibirien zwischen gestern
und heute. Afl. 3 uit de serie Sowjetu-
nion.

17.10 Nahrung aus dem Meer. Afl. 3
uit de serie Weltkuhde.

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 26. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Welt der Tiere. Natuurserie.

Afl.: Sumpfbewohner. (herh.).
18.53 Kinder-Verkehrsspot. (herh).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Vis-a-vis. Duits/Frans magazi-

ne.
20.15 Wir sind gezwungen, Weltbür-

ger zu sein. Reportage over de in-
spanningen van de Frankfurter socio-

loog Tirmiziou Diallo voor zijn vader-
land Guinea.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 BRampenlicht. Amerikaanse
speelfilm uit 1952 van Charles Cha-
plin. De verlopen clown Calvero voor-
komt dat het danseresje Terry zelf-
moord pleegt omdat ze niet meer kan
dansen. Hij zorgt ervoor dat ze weer
zelfvertrouwen krijgt en succes heeft,
maar intussen blijft voor hem het suc-
ces uit.

23.25 Einführung in die arabische
Sprache und Kultur. Serie over de
Arabische taal en cultuur. Afl. 5: Han-
del.

23.55 Laatste nieuws.

" Caterina Valente in 'Maz
ab!' (Duitsland 1 -
20.15 uur)

RAI UNO
06.55 Ochtend-tv.
14.00 II mondo di quark.
14.45 Cronache Italiane.
15.15 A Nord a Sud.
15.45 L'Albero azzurro.
16.16 Aspettando Big!
18.05 Fantastico bis.
18.45 Un anno nella vita.
19.50 Nieuws en weer.
20.40 Serata TGI.
21.40 Week-end da Leoni.
00.00 Nieuws en weer.
00.25 Mezzanotte e dintori

België/Télé 21
17.05 La merveilleuse histoire de l'au-
tomobile, 6-delige documentaireserie
over de geschiedenis van de auto. Afl.
5 (herh.). 18.00 Radio 21. (herh.).
18.30 Tribune economique et sociale:
Organisation de l'Union Wallone des
Entreprises. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Le
monstre de Tinguely, documentaire
over het sculptuur Le monstre van Tin-
guely, leerling van de dadaïst Marcel
Duchamp. 21.00 Laatste journaal,
weerbericht en beursberichten. 21.30
Ciné-club canadien: Family viewing,
Canadese speelfilm uit 1987 van Atom
Egoyan. 22.50-23.10 Porte ouverte a
latelier jeunes cinéastes, twee korte
films van jonge cineasten.

TV 5
16.05 TVS infos. 16.15 Regards de
femmes. 17.45 Quand c'est bon. 18.00
Le Canada sur deux roues. 18.30 Des
Chiffres et des Lettres. 18.50Bons Bai-
sers des Francofolies. 19.00 Flash in-
fos TVS. 19.15 Clin d'Oeil. 19.25 Bon-
jour la France, bonjour l'Europe. 19.30
Le 19/20. 20.00 Envoyé spécial. 21.00
Journal télévisé et météo. 21.35 La
Marche du siècle. 23.00 Flash infos
TVS. 23.10 Carabine. 23.35 Cargo de
nuit. 00.15-00.45 Livres parcours.

Radio 1 radioNOS: Elk heel uur nws. 7.07 Echo-
Magazine. (7.30 Nws.) 7.50 Het le-
vende woord. 8.10 Echo-magazi-
ne. 8.45 Kruispunt. 9.07 Andere
koffie. 10.07 Magazine. 11.07
KRO's schone kunsten. 12.07
Echo-magazine (12.30 Nws. 12.55
Meded. t.b.v. Land- en Tuinb. ).
14.06 Nieuwsradio. (17.30 Nws.).
19.03 Veronica sportradio. 21.03
God zij met ons. 22.45 Man en
paard extra. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 De nacht klinkt an-
ders. 2.02 Muziek in de nacht. 5.02-
-7.00 Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Sugar in
the morning. (7.06-7.12 Radiojour-
naal). 9.04 De muzikale fruitmand.
10.04Vrouw zijn. 11.30 Ik zou wel
eens willen weten. 12.04 Lunchti-
me. 13.04Tijdsein. 13.30 Als men-
sen veranderen. 13.54 Metterdaad
hulpverlening. 14.04 De Plantage,
met om 14.10't Nut v/h Algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04Het spoorterug; 16.04Ischa;
16.53Vrije geluiden; 17.04Het na-
bije westen. 18.04 Boeken. 19.03
Passages, passanten. 20.03 Tim-
boektoe. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00
Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 Door-
loper. 7.04 Hitbrouwerij. 9.04 Twee
meter de lucht in. 11.04 Angelique.
12.04 Steen _ Been Show. 14.04

Rigter. 16.04 Voorheen VARA's
Jackpot. 18.04 De avondspits
19.03 Dubbellisjes. 20.03 Vuur-
werk. 21.03 Popkrant. 22.03 Pop-
podium. 23.03-24.00 Tracks.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
o aw-13.05 Nieuws voor doven en
'".

A ""Journaal.
J *' Jules. Twee-wekelijks program-■ P over toegepaste techniek en_cU?-ntuur.
i/V/ikn Garfie,d viert Kerst. Tekenfilm.
IJViTO De grote meneer Kaktus
in erJ°*- kinderprogramma.

L_ïi? 2 l-abyrinth. Spelprogramma ge-
tenteerd door Peter Jan Rens.en?r° (TT)Hector. Belgische speelfilm

ar... '987 van Stijn Coninx. In de bak-
_ctf*nl van Achiel Matheusen hebben
\ hup nodig. En dus wordt Hector,

wi verre achterneef, 'uit het wees-
/ gehaald en gaat op 'vakantie.

en 0T)ln het nieuws. Actualitei-
rProgramma. Presentatie: AstridPosten en Paul Witteman..° Golden girls. Amerikaanse co-

4»i LSerie' Afl: Vloek(en) op een hu-.'')*" Het huwelijk van Dorothy's
L£i|o i?.ocnter komt steeds dichterbij.
jf| b

a neeft echter 70 jaar geleden
jj]vloek uitgesproken over de groot-naaeaer van de bruidegom die haar
: stijds vlak voor hun huwelijk heeft£!_?r|aten.

s Jj ""Journaal.
aj£5 Impact. De leer van het leven,
___^ci_rnentaire over het vissersdorp

£°"23.59 Museumschatten. Prof.
van Os geeft achtergronden bijroerpen uit de Nederlandse mu-

lïjlr3- Vandaag: Groeten uit...

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Rudy Kousbroek.(B.oo Nws).
9.00 Continu klassiek. 11.00 Con-
certzaal; London Symphony Orch.
12.30 Nieuwe klassieke platen.
13.00 Nws. 13.02 De klassieke top

tien. 13.30 Belcantorium. 16.00
Pianomuziek. 16.40 Muziek van
eigen tijd: A. Daniël Speer Trombo-
ne Consort. B. Gitaarmuz. 17!20 In
kleine bezetting. 18.00 Nws. 18.02
Muziekperiodiek. 18 15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. A. Symf.Ork. Con Brio. B. Muz.
voor klarinet, piano, xylofoon, ac-
cordeon en klarinet. 19.15 Het
kunstbedrijf. 20.00 Nws. 20 02
Kerstvespers van Monteverdi.
21.45 Orgelconcert. 22.30 Litera-
ma. 23.20 Al Fine. 23.50-24.00
Tussen droom en daad.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 902 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De troeteltrend.
10.00 De wereld zingt Gods lof.
10.50 Tekst en uitleg. 11.00 Studio
55. 12.00Nws. 12.05 Dagvaarding.
12.30 Middagpauzedienst. 12.50
Tussen droom en daad. 13.00
Nws. 13.10 De verdieping. 14.00
Rondom het Woord. 14.30A world
of English. 15.00 Regelrecht met
om 15.00 Weg met die wet; 15.45
De kop van Jut; 16.30 De Ombuds-
man. 17.00 Wat moet er nu weer
geregeld worden?! 17.35 Postbus

51 Radio-magazine. 17.55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Relevant. 18.20 Uizending
van de GPV. 18.30 Vertel me wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het Ber-
bers. 20.15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. 20.30
Om het behoud van de aarde.
21.00 Ca va? 2130 Coöperatie.
22.00-22.30 Schrijvers van de
nieuwe tijd.

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 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Herbst. (herh.).
10.55 Kunst und Botschaft, (herh).
11.00 Tele-Boutigue.
11.25 Sterntaler. Spelshow. (herh.).
11.35 Riskant! (herh.).
12.05 Der preis ist heiss. (herh.).
12.35 Polizeibericht. Amerikaanse

serie. Afl.: Marihuana-Exzess.
13.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
14.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse

serie. Afl. 18.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihr Wirtschaft.
15.55 Buck Rogers. Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Die Zeit des Falken.
16.45 Riskant! Spelprogramma met

Hans Jürgen Baumler.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Spelshow. Presen-

tatie: Birgit Janhsen.
17.58 RTL aktuell.
18.00 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.20 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Eine schone Bescherung.
(herh.).

20.10 Al lein gegen das Gesetz. Ita-
liaanse speelfilm ut 1971 van Epri-
prando Visconti, (herh.)

21.45 Explosiv. Magazine met Ulrich
Meyer.

22.35 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Ein Wutanfall nach Mass.

23.25 RTL aktuell.
23.35 Hassliche Amerikaner. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1962 van George
Englund.

01.35-01.40 Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. 09.50 Teletip Test. Aansl.
Horoscoop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Edelweisz
1990. 12.15 Glücksrad. 13.00 Teiebör-
se. 14.00 Programmaoverzicht. 14.05; Casimir & Co. 14.30 Teletip Geld. Aan-

i si. Horoskop. 14.40 Love Boat. 15.30
! Miranda. 15.55 SAT.I - Teleshop.
i 16.05 Bonanza. 17.00 SAT.I BLICK.
i 17.10 Nachbarn. 17.35 Teletip Auto.
i 17.45 Programmaoverzicht. 17.50 Matt
i Houston. 18.45 SAT.I BLICK. 19.05
I Glücksrad. 19.50 SAT.I WETTER.| Aansl. SAT.I BLICK. 20.00 Heiter wei-
! ter. 20.30 Justitiaskleine Fische. Duit-
ise serie uit 1989. Afl.: Lieferung frei
jHaus. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00 Vier
I irre Typen, Amerikaanse komedie uit
i 1979. Afl. 1. 22.45 SAT.I BIICK. 22.55
jSpiegel-TV Reportage. 23.20 V - Die
| auszerirdischen Besucher kommen zu-
! rück. 00.10-00.20 Programmaover-
jzicht.

BBC Europe

07.25 Today's viewing. 07.30 BBC
Breakfast News. 09.50 Daytime UK.
10.00 News and Weather. 10.05 Bram-
wave. 10.25 Dish of the Day. 10.30
People Today. 11.00 News and Wea-
ther. 11.05 Playdays. 11.35 People To-
day. 12.00 News and Weather. 12.05
Kilroy. 12.45 Before Noon. 13.00 News
and Weather. 13.05 Afternoon. 13.15
Scène today. 13.55 News and Wea-
ther. 14.00 One O'clock News. 14.30
Open Space. 15.00 News. 15.05 Olym-
pia Horse Show. 15.50 The Duty Men.
16.40 Words and Pictures. 16.55
Watch. 17.20 Happy Families. 17.35
Now Then. 18.00 Newsround. 18.10
Grange Hill. 18.35 Going for Gold.
19.00 Six O'clock News. 19.30 News-

room South East. 20.00 Trivial Pursuit.
20.30 Eastenders. 21.00 The Good
Life. 21.30 A Question of Sport. 22.00
Nine O'clock News. 22.30 Look Stran-
ger. 22.50 The Sentenee. 23.20 283
ideas from Japan. 23.30 Newsnight.
00.15 Open Space. 01.05-01.10 Wed-
nesday's viewing.

Eurosport
06.00 International business report.
06.30 Newsline. 07.00 The DJ. Kat
show. 08.30 Amerikaans honkbal.
09.30 Eurobics. 10.00 Kunstrijden op
de schaats: Sunlife skate toernooi van-
uit Canada. 11.00 Internationale motor-
sport. 12.00 Biljarten: worldcup drie-
banden vanuit Palma. 13.00 Eurobics.
13.30 Snooker: Dubai Classic. 15.30
Tennis: VS - Europa. 17.30 De Bunda-
berg Surfmasters. 18.00 Amerikaans
College football. 19.00 Goals!!! 19.30
Eurosportnieuws. 20.00 WWF worste-
len. 21.00 Boksen. 22.30 Voetbal spe-
cial: Europese selectie - Engeland,
vriendschappelijke wedstrijd t.g.v. het
afscheid van de Engelse doelman Pe-
ter Shilton. 00.00 Eurosport nieuws.
00.30 Golf: hoogtepunten van het pro-
fessionale dames golfseizoen 1990.
01.30-03.30 Snooker: Dubai Classic.

CNN
07.00 Headline News Update. 07.30
Moneyline. 08.00, 08.30, 09.00 Headli-
ne News Update. 09.30 CNN News-
room. 10.00,10.30,11.00,11.30,12.00
Headline News Update. 13.30 Busi-
ness Day. 14.00,14.30 Headline News
Update. 15.00 Larry King. 15.30 Head-
line News Update. 16.00, 16.30 World
Day. 17.00,17.30,18.00,18.30 Headli-
ne News Update. 19.00 World News.
19.30 Headline News Update. 20.00
World Business Today. 20.30 Headline
News Update. 21.00, 21.30 Internatio-
nal Hour. 22.00 World News. 22.30
Headline News Update. 23.00 World
Business Today. 23.30 Showbiz To-
day. 00.00, 00.30 The World Today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime News. 03.00, 03.30 Larry
King. 04.00 Headline News Update.
05.00 Showbiz Today. 05.30, 06.00
Headline News Update.

SSVC
13.00 Bertha, animatiefilm. 13.15 Play-
days. 13.35 Neighbours, serie. 14.00
News and Weather. 14.30 Never the
Twain. 14.50 Food and Drink. 15.20
Teil the Truth. 15.45 Children's SSVC.
16.00 The Sooty Show. 16.25 Pigsty.
16.35 Thundercats. 17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters. 17.50 Home and
away. 18.15 Emmerdale. 18.40 News
and Weather. 18.55 Last of the Sum-

Mer Wine. 19.25 Brookside. 20.35 A
question of sport. 21.05 The Green
Man. 22.00 News and Weather. 22.30
Omnibus. 23.35-00.35 Rugby special.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine. Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 09.02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, ruilbeurs, agenda
en muziek. 14.02, 15.02 en 16.02
Kort nieuws. 17.02 Regionaal
weerbericht. 17.05 Limburg Actu-
eel, agenda en muziek, (editie
Noord en Zuid) 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

België Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws.) 8.00 Nieuws. 8.10 Soes.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope.
11.50 Hetkoekoeksnest. 12.00Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws.
13.10 Witlof from Belgium. 14.00

De gewapende man. 17.00Radio 2
regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
Rock-ola. 20.00 Lukraak. 22.00
Nieuws. 22.05 Haverklap. 23.30-
-6.00 Nachtradio. (0.00, 5.00 en
5.30 Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. (+ Spiel
Glückstreffer') 06.45 Wunschkas-

ten 07.05 Adventskalender. 07.45
Verantstaltungskalender. 08.30
Besinnliche Worte 09.05 Musikex-
press. 10 00 Gut Aufgelegt. 12 00
Musik bei Tisch (met om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischaul,
volksmuziek 14.05 Schutfunk.
14.20 Musikzeit heute. 15.00Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF Ak-
tuell. 18.40-20.05 Musikjournal

WDR 4
6.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon 12.05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt.
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-
zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07
Musik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.30 Russia eleven.
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 Ultra Sport. The Alo-
ha classic. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report. 22.15 Ultra
Sport. 00.15 World News and Good-
year Weather Report. 00.30 Blue
Night.___________________________________
MTV Europe
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
night. 17.30 MTV Prime. 18.30 MTV
Rewind '82. 19.30 MTV at the movies.
20.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Saturday
NightLive. 23.30 MTV's Coca ColaRe-
port. 23.45 MTV News at night. 00.00
MTV Rewind '82. 01.00 VJ Maiken
Wexo. 03.00 Night Videos.

Luxemburg/RTL
4.00 Frühschicht. 6.00 Guten Mor-
gen! 9.00 Ein Tag wiekein anderer.
12.00 Life-Style. 15.00Feierabend
18.00 Classic-Hits. 21.00Je t'aime
00.00-04 00 Nachtradio.
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'Cafeetje is mijn leven'
Bijna 80-jarige kasteleinse uit Craubeek wil stoppen

Cel (2 )
p. van zetten we een supergrote
Urfer v°or de deur, dachten de

enden van Lei. Met behulp
telp een heftruck pootten zij de

S-JOoncei, die in Duitsland
j.7* .ekocht en van een Neder-
fj^ jasjewas voorzien, in de
9ro c*nthlaan neer. Dit clubje
geilp:'assen haalt wel vaker der-
ftarfk 6 streken uit- Zo u>erd Al
j Qernakers op zijn verjaar-
Ic,. 9 tot 'boeienkoning' ge-
oop°_d' een onbewaakt

(Al deed even een
Qa Je* Werd met echte boeien
f,3 bar vastgeketend. Naast
IrZj 1 Prijkte een reusachtige be-
0n a^s eerste prijs voor de
\jeJïnaPpingskunstenaar was
op ernd. Tien tegen één dat die
/oQ l°raa'c zon en met de tele-nce! op de proppen kwam.

(ADVERTENTIE)

Geef metKerstmis 'ns wat héél anders: geef 'tLimburgs Dagblad cadeau! Is dat geen goed idee?
U doet er de ontvanger een reuze plezier mee!
Vul meteen de bon in! Dan ontvangt U tijdig
(uiterlijk 22 december a.s.) een feestelijke kranten-
cadeaubon die U dan aan iemand kunt schenken.

*" v i^____^sy__i__________r^_^_r^'^_^___i

T""""" --—>
KERSTGESCHENK-BON

D Ik wil met Kerstmis een krantencadeaubon geven.
Bezorg het Limburgs Dagblad van 22 december
1990 tot 26 januari 1991. Voor maar’ 1S.-

Naam ontvanger:
Bezorgadres: -
Postcode:
Woonplaats: - -.-
Telefoon:

Naam gever:
Betaaladres:
Postcode: -
Woonplaats:

Bon opsturen in open envelop ZONDER POSTZEGEL
naar Limburgs Dagblad, Antwoordnummer 46,
6400 VB Heerlen of bel GRATIS 06-0229911

CRAUBEEK - Het gaat weliswaar
allemaal niet meer zo vlotjes, maar
het pilsje dat de 79-jarige kastelein-
se Anna Quaetflieg in haar cafeetje
aan de Holleweg in Craubeek tapt,
is nog steeds perfect. Ook een' bor-
reltje schenkt ze nog immer met
vaste hand in. Het glaasje is zonder
te morsen vol tot aan de rand en de
jonge jenever is bovendien keurig
op temperatuur.

Haar erwtensoep ('de lepel moet
rechtop blijven staan in de soep-
kom') wordt door iedereen ge-
roemd. „Het cafeetje is mijn leven",
is haar lijfspreuk. Niet zo verwon-
derlijk voor iemand die al 57 jaar
een dorpskroegje bestiert in haar
eentje en erover piekert om volgend
jaar pp haar 80ste verjaardag te
stoppen.

Alleen als het vrij druk is, springt
een (klein)dochter bij. En als het ca-
fé bomvol zit, zoals afgelopen zater-
dagavond tijdens de jaarlijkse
kaartavond, wordt zelfs de huiska-
mer uitgeruimd. Dan verdwijnt het

biljart naar buiten, wordt de televi-
sie in de hoek geschoven en fun-
geert de eethoek alskaarttafel. Heel
even dreigt het 'kwajongconcours'
die avond niet te slagen. Immers,
vlak na het verstrijken van het ge-
plande aanvangsuur hebben slechts
vier koppels ingeschreven. 'Oma'
Anna blijft ijzig kalm: „Geen pa-
niek. Eerst het Limburgs kwar-
tiertje afwachten."

Zij spreekt uit ervaring, zo blijkt.
Nog geen halfuurtje later zitten zes-
endertig mensen gebogen over de
speelkaarten. Anna is in haar nop-
jes, want een 'vol' kroegje in een ge-
hucht met amper 500 inwoners
maak je niet elke dag mee.

Warm
„Reclame is nauwelijks gemaakt",
zegt zij apetrots en wijst naar het
ene affiche dat niet achter het raam
prijkt, maar ergens verscholen ach-
ter een heleboel winterjassen in het
café hangt. De sfeer is prima en te-
gen middernacht worden de prijzen

Daarnaast mag worden aangeno-
men dat mr Meijs argumenten zal
aanvoeren die eerder gewestvoor-
zitter Piet van Zeil (burgemeester
van Heerlen) al heeft geventileerd.
Van Zeil vindt dat de ingreep in het
Schinveldse bos enkel positieve ge-
volgen heeft gehad. Volgens de ge-
westvoorzitter werd namelijk door
het kapwerk de natuurwaarde van
het bos opgevijzeld, terwijl ook nog
eens deveiligheid voor overvliegen-
de Awacs-toestellen (van de nabij-
gelegen Navo-basis in Teveren)
werd vergroot.

zijn fiets de zaak binnenrijdt en via
de achterdeur weer verdwijnt. Over
het paard dat geduldig voor het café
wacht op zijn baas, die na een lange
werkdag op het land trek heeft in
een neut. En over de zes vrijgezellen
uitOverijssel, dieal 25jaar oprij een
weekend in haar 'huiskamer' te gast
zijn.
„Maar nu genoeg gekletst. De maan-
dagse plicht roept en er moet vast
en zeker nog ander nieuws in
krant." Zij staat op van haar ver-
trouwde plekje achter de kachel en
loopt naar de spoelbak. Want op
maandag krijgen de glazen altijd
een extra wasbeurt.

hans rooijakkers

aan de winnende koppels uitge-
reikt. Alleen de kamertemperatuur
is opgelopen tot tropische hoogten.
Anna zit daar niet zo mee: „Oudere
mensen hebben het graag warm."

Twee dagen later geniet de kaste-
leinse uit Craubeek nog na van de
geslaagde avond. „Er moet weer wat
leven in de brouwerij komen." Zij
praat als een jonge ondernemer, die
pas enkele maanden het horeca-di-
ploma op zak heeft. Nippend aan
haar borreltje zegt zij: „Ik heb nog
één wens. Als ik in 1991 tachtig jaar
mag worden, doeik met veel pijn en
moeite een stapjeterug. Ik weet niet
wie de zaak gaat overnemen, maar
mijn opvolger moet in een gespreid
bedje komen. Ik wil niet dat de zaak
waar ik heel mijn leven keihard
voor gewerkt heb, ooit dichtgaat."

Bij het naderend afscheid denkt zij
automatisch terug aan al die mooie
herinneringen. Zij vertelt over de ja-
gers, die jaarlijks na een jacht in
Vlodrop plaatsnemen aan de
'Stammtisch'. Over de klant, die op

BKUNSSUM/LANDGRAAF - De
gezamenlijke politiekorpsen in
oostelijk Zuid-Limburg en de Ko-
ninklijke Marechaussee houden
vandaag een grote verkeersactie,
waarbij vooral gelet zal worden op
de technische toestand van brom-
fietsen. De actie wordt gehouden in
Brunssum en Landgraaf. De juiste
controle-lokaties zijn niet bekend.
Er zal tussen 7.30 en 9 uur alsmede
tussen 14 en 16 uur gecontroleerd
worden.

Politie gaat
bromfietsen
controleren

HEERLEN - Een 20-jarige inwoner
van Kerkrade heeft in de nacht van
zondag op maandag voor nogal wat
amok op verschillende wegen in
Heerlen,Landgraafen Kerkrade ge-
zorgd. De jongeman reed zondag-
avond kort voor 24 uur met een de-
fecte autoverlichtingover de Spoor-'
singel in Heerlen en werd door een
passerende patrouille gezien. Toen
deze hem tot stoppen maande, ging
de bestuurder er met hoge snelheid
vandoor. De patrouille zette daarop
de achtervolging in, die via Heerlen
doorLandgraaf en Kerkrade voerde

Achtervolging
met aanrijding

en waarbij de jongemantalloze ver-
keersovertredingen beging en snel-
heden tot 130 kilometer per' uur
haalde. In Kerkrade vloog de vluch-
ter op de kruising OnzeLieve Vrou-
westraat/ Rolduckerstraat uit de
bocht. Daarbij ramde hij een tege-
moetkomende auto, terwijl een ach-
ter ditvoertuig rijdende wagen daar
weer tegenop botste. Beide auto's

werden zwaar beschadigd, maar
niemand raakte gewond. Ook de
vluchtauto liep bij de botsing flinke
averij op, maar desondanks pro-
beerde de jongeman opnieuw weg
te komen. Na enkele honderden me-
ters kon de patrouille hem toch
klem rijden. Daarbij werd ook de
politiewagen beschadigd. Onder-
zoek wees later uit dat de jongeman
de onverzekerde auto zonder toe-
stemming van de eigenaar 'geleend'
had. Bovendien had hij te diep in
het glaasje gekeken en was hij niet
in het bezit van een rijbewijs.

Kritiek op nieuwe verordening Kinderopvang Kerkrade

'Voorstel bedreigt
kwaliteit opvang'

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Ouders en personeel
van de voorzieningen voor kinder-
opvang in Kerkrade zijn het oneens
met de nieuwe verordening 'Kin-
deropvang Kerkrade'. Zij bekritise-
ren de te verwachten forse stijging
van de ouderbijdragen en het moge-
lijke ontslag van leidsters van de
peuterspeelzalen.

De kritiek is schriftelijk geuit tij-
dens de inspraakronde voor de
nieuwe verordening kinderopvang
die Kerkrade, net als alle gemeen-

ten, per 1 januari 1991 moet vaststel-
len. De Kerkraadse raad zal morgen
beslissen ofhet voorstel wordt over-
genomen.

Volgens de Stichting Kinderopvang
Kerkrade (KOK) zal het aantal peu-
ters dat maximaal in één groep te-
recht komt, door de nieuwe veror-
dening aanzienlijk toenemen. Kerk-
rade zou grotere groepen willen ma-
ken dan de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten voorschrijft. Dat
kan alleen als er voldoende begelei-

Leegloop
Daarnaast wijzen de leidsters van
de peuterspeelzalen op de 'waanzin-
nige verhoging' van de tarieven
voor de hogere inkomensgroepen.
Daardoor zou een leegloop kunnen
ontstaan van kinderen wier ouders
goed verdienen.
„Duidelijk is dat aan deze beslissing
geen pedagogische, maar economi-
sche motieven ten grondslag liggen.
De stichtingKinderopvang Kerkra-
de is ervan overtuigd dat vaststel-
ling van het voorliggende concept
zal leiden tot een vermindering van
de kwaliteit en een beperking van
de toegankelijkheid van de kinder-
opvangvoorzieningen", zo schrijft
het KOK.

ding is, vindt de stichting. Maar uit
het voorstel blijkt ook dat de ge-
meente één leidster per groep vol-
doende vindt, terwijl nu in 40 pro-
cent van de gevallen met twee leid-
sters wordt gewerkt.

Politie grijpt
autokrakers na
achtervolging

LANDGRAAF- De politie van
Landgraaf heeft in de nacht
van zondag op maandag drie
inwoners uit die plaats aange-
houden wegens het kraken van
twee auto's aan de Maastrich-
terlaan. Aan de arrestatie van
het drietal ging een wilde ach-
tervolging vooraf, want bij het
zien van de gealarmeerde poli-

tiepatrouille sloegen de auto-
krakers op de vlucht.

Zij negeerden talloze stopte-
kens en raasden met hoge snel-
heid door Landgraaf. Onder-
weg werd een gestolen radio
uit de auto naar buiten ge-
gooid. Het toestel vloog door

ide ruit van een geparkeerde
auto. De patrouille kreeg het
drietal uiteindelijk in de kern
Übach over Worms te pakken.

Twee jongens van 19 en een
meisje van 21 werden ingeslo-
ten.

Na vonnis rechtbank over kapactie Schinveldse bos

Streekgewest overweegt cassatie bij HogeRaad
Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Streek-
gewest Oostelijk Zuid-
Limburg legt zich niet
neer bij het vonnis van de
rechtbank in Maastricht
die het gewest begin de-
cember schuldig verklaar-
de aan het kappen van bo-
men in het Schinveldse
bos. Het gewest liet inder-
tijd na een vergunning
voor die werkzaamheden
aan te vragen.

Advocaat mr Meijs, die het Streek-
gewest in deze zaak juridisch terzij-
de staat, heeft gisteren desgevraagd
laten weten dat het gewest in elk ge-
val de termijn voor het indienen van
een cassatieverzoek niet zal laten
verstrijken. Voor zover bekend
moet het gewest vóór het einde van
dezeweek het verzoek hebben inge-
diend.

Mr Meijs: „We hebben nog niet alle
stukken van de betreffende zaak in
ons bezit. Pas wanneer de griffie in
Maastricht ons alle bescheiden
heeft laten toekomen, nemen we
een definitief besluit. Dat kan nog
enkele weken duren, maar intussen
zullen we wel om cassatie verzoe-
ken. Naderhand, als alle stukken
voorliggen, bekijken we of we daad-
werkelijk bij de Hoge Raad zullen
aankloppen."
Mocht mr Meijs in naam van het ge-
west bij de Hoge Raad cassatie aan-
tekenen, danzal hij voornamelijk de
rechterlijke interpretatievan het be-
grip 'dunning' aanvechten. Tijdens
de zitting voor de rechtbank in
Maastricht draaide het om de vraag
of het gewest kapwerkzaamheden
of dunningswerkzaamheden heeft
verricht. Voor het uitvoeren van
dunningswerkzaamheden zou geen
vergunning noodzakelijk zijn ge-
weest.

Verdriet
% Ktkkó ouw Fink van de Baut-

-089 'n Heerlen *s era ver-
«t- l- Sinds een jaar of vijj
e^ .°y haar in de voortuin
|jee j z}}verspar, een boom die
tig . yfct op een fcerstboom. Vo-

Jaar zaagden onbekenden,
W. Uo°r het fcerst/eest, liefstSr" ta)c'cen uif die °°om. U
spQ^P' dat er weinig van de
e^ °verbleef. Afgelopen week-
«ta, mevrouw Fink con-
tctij, ren dat er opnteuiu drie
U>a?.eri uit de boom gezaagd
(.7^ n- De zilverspar is nu het

eewa^9sfe boompje van heel
bon- n- Wet is eigenlijk te gekr boorden.

Verdriet (2)
ke rj^ 7- als w«w dacht dat zul-
i>eUrln9en alleen in Heerlen ge-
in^ helaas, dan heeft u het
«Unj QTndie Koenen uit Bruns-
Jaqr Is °ok al verdrietig. Dit
ccrs, ?et£e de /amilie voor het
in ,j een verlicht kerstboompje
'lei-j oortwin. Voor de gezellig-
Veri

l u ai? Precies
«le b 0 9en za£en de lampjes in
*ich i*771- En toen voelde iemand
U^y^oepen de lampjes mee te
°n?e n- Jammer dat anderen
J'en <_> erstboom niet kunnen

en rateri", schrijft defamiliepcrSoen- .Hopelijk heeft deze
'*ijn °n een gelukkige kerst metamPJes'. Wij kopen welCnie"w."

overbodig.

LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
Dinsdag 18 december 1990 "11
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" Anna Quaetflieg, al57 jaarkasteleinse in Craubeek: 'Ik wil niet datmijn zaak ooit dichtgaat. Foto: CHRISTAHALBESMA'
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Oud-rector
Bernardinus

overleden

De uitvaartdienst is donderdagmid-
dag 20 december om 14.00 uur in de
kapel van het Bernardinuscollege.

HEERLEN - Op 79-jarige leeftijd is
in Nijmegen de voormalige rector
van het Bernardinuscollege in Heer-
len pater drs J.H. Van Summeren
overleden. Pater van Summeren,
wiens kloosternaam pater Burchard
luidde, kreeg in 1951 het rectoraat
van het Bernardinuscollege. Toen
hij die functie om gezondheidsrede-
nen in 1971 moest neerleggen, werd
hij secretaris van de Onderwijs-
stichting St Bernardinus. Deze
functie bekleedde hij tot 1983.
Pater van Summeren is van grote
betekenis geweest voor het katho-
liek voortgezet onderwijs in Neder-
land, maar met name in de Oostelij-
ke Mijnstreek. Onder zijn leiding
zijn onder andere het Eijkhagencol-
lege in Landgraaf, het Brunssumse
Romboutscollege en het Sinter-
meertencollege in Heerlen gesticht.
De pater had verder nog tal van be-
stuursfuncties.

Cel
% T
be, en Kerkradenaar Lei Ha-ge.s Zaterdagavond van een ke-

awondje thuiskwam, dacht
eventjes dat de PTT hem in

nie.rria^n 9 wilde nemen. Een
klfif Van ec'lt te onderscheiden
l^/ooncel blokkeerde namelijkjj Paadje naar de voordeur.
i öets ontdekte echter al snel

opschrift 'PTT-pieper-
bi!iï'' wuarna er een lampje
ld cm 9ing branden. Alleen
Don vr}enden weten dat hij
\{f, r werk bij eenfirma dieen bouwt, steeds met een pie-
Mo i,

0'3 2a'c naar huis gaat.
ÜU er iemand vast komen teteTl, dan is Lei als een haas
Der P'ekfce. Maar...die pieper

S^et hij wel eens.



Heerlijk! Wij zijn weer
opa en oma geworden.
Onze kleinzoon Roy
heeft een broertje
gekregen. Zijn naam is

Roel
Lei en Grace
Leunissen-Simon
Ammonieterf 26
Heerlen

t
Te plotseling voor ons, maar aanvaardend door
hem, werd door de Heer tot Zich geroepen, mijn
lieve man en onze papa

Gerardus Johannes
Ambrosius Krake

geboren 7 december 1930
Sittard: Th.M. Krake-van Veen

Doetinchem: Marjan en Jos Hummelink
Marjolijn, Robbert

Enschede: Elsbeth Krake
Winterswijk: Monique en Kees Zuidema

Dennis
Enschede: Bernadette Krake en

Rene Eggert
15 december 1990
Corr.adres: Holleweg 19, 6131 AA Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 20 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Antonius van Padua te Opho-
ven-Sittard.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats-
hebben om 12.30 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van woensdag 19 decem-
ber a.s. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 18.45
tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de heer

G.J.A. Krake
directeur van het Cultureel Centrum

"de Stadsschouwburg" Sittard
Zijn inzet voor het culturele leven in deze gemeen-
te zal ons in dankbare herinnering blijven.
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht en
troost vinden dit zware verlies te kunnen dragen.

Burgemeester en wethouders
van Sittard

t
Het overlijdensbericht van de heer

G.J.A. Krake
directeur van het Cultureel Centrum "de Stads-
schouwburg" Sittard heeft ons diep getroffen.
Wij verliezen in hem een persoonlijkheid die zich
met hart en ziel inzette voor de Sittardse Stads-
schouwburg.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
kinderen.
Wij wensen hen dekomende tijd veel sterkte toe.

Bestuurscommissie Cultureel Centrum
"de Stadsschouwburg" Sittard

Verdrietig en verbijsterd namen wij kennis van het
overlijden van onze direkteur, de heer

G.J.A. Krake
Wij zullen hem missen.
Wij wensen mevrouw Krake, kinderen en familie
veel sterkte toe.

Medewerkers Cultureel Centrum
"de Stadsschouwburg" Sittard

t ~
Met verslagenheid vernamen wij het bericht van
het volkomen onverwachte overlijden van de heer

Gerard Krake
die sinds de oprichting als direkteur der Stads-
schouwburg mede aan onze Stichting verbonden
was.
Zijn levendige en hartelijke persoonlijkheid zal in
onze gedachten blijven.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen de komende
tijd veel sterkte toe.

Stichting Cultuur Sponsoring Sittard,
Mr. G. Houtakkers, voorzitter
R. Rocker, secretaris

Wegens omstandigheden is het
Cultureel Centrum

„de Stadsschouwburg"
Sittard

(inclusief kassa)

donderdag 20 december a.s.
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Ontsteld namen wij kennis van het plotseling over-
lijden van onze gewaardeerde collega

Gerard Krake
directeur Stadsschouwburg Sittard

Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen en zijn mede-
werkers sterkte toe.

Bestuur en directeuren
Contactraad Limburgse Schouwburgen
J.W. Schoots, voorzitter
H. Turlings, secretaris

Wij namen ontsteld kennis van het onverwachte
overlijden van ons lid

Gerard Krake
directeur Stadsschouwburg Sittard

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en medewerkers
sterkte toe.

Vereniging van Schouwburg- en
Concertgebouwdirecties in Nederland
P. van Klink, voorzitter
Jan Knopper, directeur

Enige en algemene kennisgeving

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Jeogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat, na
een liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis Ter

J Eyck te Heerlerheide, op 74-jarige leeftijd van ons
is heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Geesje Witpeerd
weduwe van

Jan Janszen
Heerlen: Evert en Hennie

Janszen-Hilbrands
Jan, Rita, Arno

Heerlen: Gea en Albert
Lieberg-Janszen
Gea, René
Familie Witpeerd
Familie Janszen

Heerlen, 16 december 1990
Corr.adres: IJsselstraat 2, 6413 VW Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
De rouwdienst, voorgegaan door ds. A. van den
End, wordt gehouden in de N.H. Sionskerk aan de
Kampstraat te Heerlerheide op donderdag 20 de-
cember om 13.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Liever geen bezoek aan huis._____________________________________________________

I * "
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God tot
Zich heeft genomen, mijn inniggeliefde man, onze
lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa, over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Leonard Paulus
echtgenoot van

Johanna Catharina Otten
Hij overleed op de leeftijd van 75 jaar, in hetDe We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzienvan het h. sacra-
ment der zieken.
Übach o. Worms: J.C. Paulus-Otten
Übach o. Worms: Sjef en Johanna

Paulus-Voort jes
Léon, Ute en Suzanne,
John en Evelien

Übach o. Worms: Sjaak Paulus en Wies Coenen
Ron en Jackoliene,
Diana en Jos

Übach o. Worms: Ria en Jan Kokkelkorn-Paulus
Jolanda, Leo, Astrid en Linda

Übach o. Worms: Gerda Paulus
Ralph

Horbach (Dld.): Ellie en Heinz
Heyenrath-Paulus
Rogér en Angelique

Übach o. Worms: Annie Paulus en
Maurice Teheux
Melanie
Familie Paulus
Familie Otten

17 december 1990
Kantstraat 63, 6381 EG Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 21 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lau-
radorp, waarna de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 20 december a.s. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouw-
kapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 20.00
tot 20.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I ~
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat heden in Gods vrede van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder en tante

Maria Leonia Henssen
echtgenote van wijlen

Gerard Hermans
Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten, in het bejaardenhuis Op den To-
ren te Nuth.

Landgraaf: t Hub Hermans
Tiny Hermans-Kicken

Heerlen: Harrie Hermans
Fienie Hermans-Frolichs

Heerlen: Sjef Hermans
Treesje Hermans-Bremen

Maastricht: t Leo Hermans
Lies Hermans-van der Veeke

Heerlen: Math Hermans
Agatha Hermans-van Galen

Heerlen: Mien Hermans
Heerlen: Koos Jacobs
Banholt: t Wim Hermans

Margriet Hermans-Frolichs
Hoensbroek: Frans Hermans

Ida Hermans-Jansen
klein- en achterkleinkinderen

Nuth, 14 december 1990
Corr.adres: Bokstraat 2, 6413 AT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 19 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Hek-
senberg, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed dinsdag 18 december a.s. om
18.45 uur in voornoemde parochiekerk, waarna
aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 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 plotseling overlijden van ons lid en be-
stuurslid

Wiel Weusten
Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte met dit onbegrijpelijke verlies.

Bestuur en leden V.V. De Lijster

Diep bedroefd, berichten wij dat, na een welbesteed en
* arbeidzaam leven, is overleden, voorzien van de heilige

___. _____
sacramenten, in de leeftijd van 90 jaar, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hendrik Joseph
Laumen
weduwnaar van

Maria Catharina Francisca
Cferx

In dankbare herinnering:
Munstergeleen: Melanie Lenaerts-Laumen

Jan Lenaerts ,
Ludo, Francois

Munstergeleen: Hub Laumen
Joyce Laumen-Helder
Ralph

Sittard: JosLaumen
Geleen: Emile Laumen

Irene Laumen-de Rooij
Nadine, Suzanne
Familie Laumen
Familie Clerx

13 december 1990
Corr.adres: Odasingel 43
6131 GL Sittard
Overeenkomstig zijn wens, heeft debegrafenis in familie-
kring plaatsgevonden.
Onze dankbaarheid voor de liefdevolle verzorging gaat
uit naar personeel en medewerkers van verpleeghuis St.-
Agnetenberg te Sittard.

" IHeden overleed in het Radboudziekenhuis te Nijmegen, voorzien van de
ziekenzalving, onze medebroeder

Burchard (Jos. H.)
van Summeren

franciscaan
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Drager van de provinciale erepenning in zilver
Ereburger van de gemeente Heerlen

Hij bereikte de leeftijd van 79 jaar, was 60 jaar minderbroeder en 53 jaar
priester.
Tijdens zijn werkzame leven heeft pater van Summeren zich intensief be-
zig gehouden met het voortgezet onderwijs.
Van 1952tot 1971 was hij rector van het Bernardinuscollegete Heerlen, en
nam hij het initiatief tot de oprichting van verschillende colleges in de
Mijnstreek.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 20 december om 14.00
uur in dekapel van hetBernardinuscollege, Akerstraat 97 te Heerlen.
Daarna zal hij temidden van zijn medebroeders begraven worden op het
kerkhof Imstenrade.
De overledene ligt 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.

pn__^_______________________———■———————■_———■—■_■***_

Op 16 december j.l. is in het Radboudziekenhuis te Nijmegen overleden

pater drs. J.H. .
van Summeren o.f.m.

Hij werd 79 jaar.
Het grootste deel van zijn werkzaam leven heeft hij gewijd aan de ontwik-
keling van het katholiek voortgezet onderwijs in de Oostelijke Mijnstreek,
19 jaar als rector van het Bernardinuscollege en 11 jaar als secretaris van
deOnderwijsstichting Sint Bernardinus.
Voor zijn grote inzet en toewijding zijn wij hem veel dank verschuldigd.

Bestuur Onderwijsstichting
Sint Bernardinus

Heerlen, 17 december 1990

Het bericht van het overlijden van onze oud-rector

pater Burchard
van Summeren o.f.m.

heeft ons met droefheid vervuld.
Van 1952 tot 1971 heeft hij op bezielende wijze leiding gegeven aan onze
schoolgemeenschap, als onderwijsvernieuwer, als bouwheer, maar vooral
als inspirerende en christelijk-humane schoolleider. Hij heeft een onuit-
wisbaar stempel gedrukt op deBernardinusgemeenschap.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de kapel van het Bernardinuscolle-
ge, Akerstraat 97 te Heerlen, op donderdag 20 december om 14.00 uur.

Bestuur, directie, personeel, oud-collega's, ouderraad en
(oud-)leerlingen van het Bernardinuscollege

I |
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft bete-
kend, delenwij u mede, datGod na een kortstondige ziekte tot Zich heeft
genomen, onze inniggeliefde en zorgzame vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Hendrik Lodewijk
Tillmanns (Harry)

weduwnaar van

Maria Elisabeth Jongen
Hij overleed op de leeftijd van 85 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.

Nieuwenhagen: t Leo Tillmanns
Annie Tillmanns-Simons

Heerlen: Lies Ritzen-Tillmanns
Leo Ritzen

Wychen: Jacques Tillmanns
Fee Tillmanns-Schmeetz

Schaesberg: Tiny Tillmanns
Eygelshoven: Anny Simons-Tillmanns

Jef Simons
Übach over Worms: Nellie Speck-Tillmanns

Pierre Speek
Eygelshoven: Mieke Maes-Tillmanns

André Maes
Schaesberg: tJo Tillmanns
Schaesberg: Josée Janssen-Tillmanns

Jos Janssen
en al zijn klein- en achterkleinkinderen
Familie Tillmanns
Familie Jongen

6372 AS Landgraaf, 17 december 1990
Pieterstraat 36
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatsvinden
op donderdag 20 december a.s., om 11.00 uur in de dekenalekerk van de
H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Rozenkransgebed woensdag 19 december a.s. om 18.45 uur in voornoem-
de dekenalekerk, waarna aansluitend avondmis.
Vader is opgebaard in derouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beu-
teweg 32 te Nieuwenhagen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.45 tot 20.00 uur.

IZij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

i ' ! 'M
Wij willen jerust gunnen 'al is vol droefheid ons hart.
Jelijdenzien en nietkunnen help_|
dat was onze smart. l(^l

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat hem verder lijden bl
spaard is gebleven, geven wij u kennis van het toch nog vrij onverwach^-overlijdenvan mijn lieve en zorgzame man, onze vader, schoonvader, opl
broer, zwager, oom en neef

Reinier Albert L
Kindermann |

* echtgenoot van

Anna Maria Spork 1'
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: A.M. Kindermann-Spork
Heerlen: Jan en Irene Kindermann-Kindermann

Petra en Maurice
Dennis ERLHeerlen: Anneke en Piet Strijdonk-Kindermannku_r

,
Cindy ' OV_

Heerlen: Josephine en Peter Goyen-KindermannA.-fr;
Milou ten <Céline me>Chislaine ~Heerlen, 17 december 1990

Corr.adres: Kievitstraat 5, 6414 VP Heerlen ,■ ,
De samenkomst, voorafgaande aan de crematie, zal plaatsvinden op don^ "derdag 20 december 1990 om 15.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imf ,
stenraderweg 10. f&K.e
Vader is opgebaard in het mortuarium van het De Weverziekenhuis t«Prei
Heerlen. Gelegenheid tot afscheid dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur. Ör ei

Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te sturen, deze annon^tba
ce als zodanig beschouwen.

'CD/

tdier&
Na een intens en welbesteed leven van liefde, goedheid en zorgzaamheid'ds
is heden op 77-jarige leeftijd van ons heengegaan, voorzien van de h. sa-^ijl .
cramenten der zieken, onze moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonlrien
zuster, tante en nicht *s vl

*<iuc<Giovanna L
Millevoi-Verbana p

weduwe van L,~r

Giuseppe Millevoi ogef
Heerlen: Emma Orvini-Millevoi

Ciccio Orvini Luc
Heerlen: Pino Millevoi . Uc

Kitty Millevoi-Gorissen tre'
Hoensbroek: Jolanda Meijers-Millevoi

Jo Meijers I de
Eindhoven: Frans Millevoi fehti

en haar kleinkinderen Zë<
Familie Verbana n
Familie Millevoi BK

€

L !Heerlen, 17 december 1990 Pt h
Bruinkoolweg 47 |r.bi
Corr.adres: Marshallsingel 19,6414 GK Heerlen " M"

Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijksvan 16.00tot 17.00 uur in de *e v
rouwkapel van het ziekenhuis te Heerlen. £ersRozenkransgebed woensdag om 18.45 uur, gevolgd door de avondmis in reki
de hierna te noemen kerk. I Gr
In deparochiekerk van de H. Gerardus Majella op de Heksenberg, aan de t_r_(
Heerenweg te Heerlen, zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden Mj
op donderdag 20 december om 11.00 uur. Ri e
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-
eeregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan 4^deKampstraat te Heerlerheide. I a
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als C>st-
zodanig te beschouwen. hn,
1 i^—— "4°

1 1 *>iNelBedankt
fewlieve oma e

Silvano, Diana
Franco, Claudia k

Esther, Fabienne, Sandra kc1 -***Jo.

I ~
':

Met diep leedwezen namen wij kennis van het overlijden van de heer * I

H.Th.H. Cox 5
De heer H.Th.H. Cox was algemeen direkteur van Cox Geelen b.v. 'fHij heeft een grote bijdrage aan onze onderneming na de oorlog geleverd ccee
met als hoogtepunt de vestiging in Eijsden. en
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn persoon en de wijze *,
waarop hij zich voor het welzijn van ons bedrijf heeft ingezet. JclWij herdenken hem als een werkzaam en wijs mens. '^Wij zijn hem dankbaar voor het vele goede dat hij voor ons gedaan heeft, lii

£-Direktie, commissarissen, medewerkers c
en ex-medewerkers Cox Geelen b.v.

* 'fiEijsden, 17 december 1990 >V,I -_».

.
Met diep leedwezen en grote verslagenheid geven wij u kennis van het te
overlijden van onze oud-directeur en mede-oprichter van de personeels- %
vereniging l

H.Th.H. Cox
Zijn hartelijke vriendschap zal steeds in onze herinnering blijven voortle-
ven.

Personeelsvereniging Cox Geelen b.v.
Eijsden, 17 december 1990

I t
Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijden
van onze oud-directeur

H.Th.H. Cox
Ondernemingsraad Cox Geelen b.v.

Eijsden, 17 december 1990 .

Enige en algemene kennisgeving
Wij geven u kennis dat, op 78-jarige leeftijd, toch nog onverwachtvan ons
is heengegaan, onze vader, schoonvader en opa

Wouter van Dijk
Kinderen en kleinkind

Heerlen, Tilburgstraat 1, 12 december 1990
Corr.adres: Neerbraak 27, 6372 MV Landgraaf
De crematieplechtigeheid heeft in stilte plaatsgevonden. .

Vervolg familieberichten zie pagina 14
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De premier loofde het herwonnen
zelfvertrouwen van de provincie en
sprak van een 'krachtig Limburg'

Financieel zal de regio daarbij ech.
ter geen al te hoge verwachtingen
moeten koesteren, zo maakte Lub-
bers duidelijk. De staatsschuld
moet worden teruggedrongen en fi
nanciële soberheid wordt de hoog-
ste deugd. „Dat zal de komende ja
ren ook doorwerken in de relatie
Den Haag-Limburg", merkte de mi
nister-president op.

Met steun van het rijk is de werk!
loosheid in Limburg al ver terugge-
drongen, zei de premier. „Er is vee)
bereikt en er valt nog veel te berflf
ken. We moeten wel oppassen dlft
het bereikte niet weer wegspoelt."
In de komende jaren zal Limburg
vooral op eigen kracht verder moe-
ten, al zal het rijk nog enige tijd bij-
springen. „We zullen er in het kabi-
net de komende acht a tien jaaralles
aan doen opdat het een succes
wordt."

Lubbers stelde dat het besluit d$
mijnen te sluiten juist was, al liep
het met de vervangende werkgele-
genheid spaak door met name dè
economische crisis van de jaren ze-
ventig. Tijdens de oliecrisis is in het
kabinet zelfs overwogen de mijnen
open te houden gelet op het belang
voor de energievoorziening. Pas
medio jaren zeventig is onder zijri
verantwoordelijkheid als minister
van Economische Zaken definitief
besloten alle mijnen te sluiten, alt
dus Lubbers.

Hoe hij in zijn grijze trui en zonder
stropdas deze burcht vol in zon-
dagspak gestoken autoriteiten heeft
weten binnen te dringen, is ook hem
een raadsel. „Ik moest toch in Heer-
len zijn voor wat bestellingen bij de
grossier. En toen dacht ik: laat ik
eens een kansje wagëri. Ik kon zo
doorlopen. Wel ben ik met opzet
naar het bijna lege tweede balkon
gestiefeld. Want dan duurt het lan-
ger voordat de ordedienst jete pak-
ken heeft."

Bakker Meels bakt
het opnieuw bruin

Nauwelijks heeft premier Lubbers
zich achter de praatstoel geposteerd
voor zijn licht op 'Limburg, 25 jaar
verder', of hoog vanaf het schellink-
je legt bakker Meels zijn pet en
schaamte naast zich neer. En heet
de minister-president vooral na-
mens alle werkloze silicose-mijn-
werkers ongevraagd welkom.

HEERLEN - Bakker Pierre Meels
uit Schinnen, die eerder dit jaar op
het Vrijthof in Maastricht de toenscheidende gouverneurKremers opde korrel heeft genomen, bakt het
opnieuw bruin.

Ongevraagd welkom en schimpdicht voor premier Klein van oplage, groot van woord
En gedoemd-voor De Slegte.
„Nu ben ik een gelukkig mens,"
puft.Meels (48) na. „Eindelijk heb ik
Lubbers en de andere hoge heren
mijn mening kunnen geven over de
mijnsluiting waarmee Limburg zich
heeft laten bedriegen." En weer
dreigt de bakker, die overigens zelf
nooit in de mijnen gewerkt heeft,
met zijn dragende stem zijn filippi-
ca te herhalen.

Volgens de huidige plannen krijg
de Oostelijke Mijnstreek in de ko
mende vier jaar nog zestig miljoer
gulden aan directe steun van 'Der
Haag', terwijl voor heel Zuid-Lim
burg nog twee jaarpremies worder
verleend aan bedrijven die in diere
gio investeringen plegen.

Water
De lange toespraak aan Lubbers
komt uit zijn losse pols, zo houdt de
bakker vol. Ook het nog langere ge-
dicht voor Lubbers heeft hij gister-
avond niet voor de scheerspiegel ge-
repeteerd.

Dichten maakt dorstig. Of de bak-
ker wat te drinken kan krijgen?
Op naar het belendende café Passé
Partout.

Terwijl Lubbers zijn kin nonchalant
op zijn vuist laat rusten ratelt de
Schinnense bakker door. Over de
mijnen, die volgens hem alleen
maar gesloten zijn om de Oostelijke
Mijnstreek te militariseren. Over
kompels die zich met open ogen
hebben laten bedotten. Over diver-
se kabinetten die Limburg zouden
knechten.

u
Premier toonde zich redelijk op-

j 'stisch over de kansen dat met
Aanleg van het zuidelijk deel van, tussen Venlo en Maasbracht

'J^in 1995 kan worden begonnen.
Maij-Weggen

de aanleg van de weg tot 2001J^aagd. Zij staat wel positief te-Jiover de mogelijkheid de weg
*) eerder te laten aanleggen als de

jij"1.0' het geld daarvoorvoorschiet.
Laster Kok van Financiën heeftr echter moeite mee.

bbers wijst echter op overleg
i|5r de A73 dat in januari moet(jj/^tsvinden tussen kabinet en pro-
►6,c'e. „Ik denk dat de provincie

EJ Prioriteitenzal stellen en hier en
,*r Wat afslagen van wegen zal la-
L.Vallen. Ik denk dat we dan een
(u aie eind richting A73 komen", al-s de premier.
1

Onder het motto dat zijn opmerkin-
gen toch door geen tien wijzen be-
antwoord kunnen worden, blijft de
volle schouwburgzaal een en al oor.
Pas als bakker Meels ook in schim-
prijm premierLubbers persoonlijke
kwesties toedicht, roept men hier
en daar boe en foei.
Inmiddels schuifelen drie ordebe-
wakers met verbeten gezichten naar
de uiterste hoek op het tweede bal-
kon, van waaruit de dichtende bak-
ker van zich af blijft praten. Als
Meels snel wordt afgevoerd, maakt
Lubbers in een kwinkslag een com-
pliment aan de taaitovenaar.

Q Bakker Pierre Meels heet vanaf het tweede balcon in de Heerlense stadsschouwburg premier
Lubbers ongevraagd welkom. Foto: FRANSRADE

Geen lafenis, deze maandag. „Tenzij
u een VIP bent en de daarbij beho-
rende rode kaart kunt tonen", ver-
duidelijkt de serveerster.
De bakker: „Ik heb net weleen rode
kaart gekregen."
Deze zwarte humor ontgaat de ser-
veerster. Met moeitekan er toch een
glaasje water af.
Dan moet de bakker gezwind terug
naar Schinnen. Om koekjes van
eigen deeg te bakken.

hans toonen

Gelukkig
In tegenstelling tot zijn kleding
- grijze sjaal, grijze trui, grijze
broek - blijkt Meels zelf allerminst
een grijs cliché-manneke. Onder de
schuilnaam Jules Pukkel heeft hij
al menig dichtbundel gepubliceerd.

10,5 miljard in Limburg gestoken

K, (ADVERTENTIE)

CHINEES RESTAURANT

% JASMIN m
* PALACE *Bongerd 40,

Heerlen-Centrum,
045-715435

JCERSTMENU
■P-' szechun-soep

(pikante Chinese
goulashsoep)

gerecht: gi ma ha
(gebakken
gamalenpasteitje)

*■**■ - kalkoenfilet
echten: in pikante wijnsaus

- tja sjeuw (geroosterd
hicandeau)

■ kippefüet met pikante
szechuan-pepersaus

■ ossehaas met verse
ananas

brecht: koffie met bonbons
■ /42,50p.p.
V êns de kerstdagen ala carte mogelijk

en informatie: 045-715435

men van veel silicose-patiënten,
wist Pleumeekers. „Zij worden
daarbij vaak ook nog gekweld
door grote financiële problemen
als gevolg van gemillimeter met
formele regels." Pleumeekers
riep alle beleidsmakers op om
die problemen zo spoedig moge-
lijk op te lossen.
„Mogelijk kan een onafhankelijk
onderzoek tot een doorbraak lei-
den. En zo wil ik de beheerders
van de pensioenfondsen met
klem vragen, om samen met de
vakbeweging oplossingen voor
nog bestaande pensioenproble-
men te zoeken."

Dat zei gedeputeerde J. Pleu-
meekers gisteren op het sympo-
sium 'Limburg, 25 jaar verder.
Dat symposium werd gehouden

HEERLEN- Sinds 1965 heeft de
Nederlandse overheid ruim 10,5
miljard gulden gepompt in de
herstructurering van Zuid-Lim-
burg. Vooral in de eerste 12 jaren
ging er enorm veel geld - bijna 6
miljard - naar het Zuiden om de
gevolgen van de mijnsluitingen
op te vangen. Sinds de invoering
van het meer succesvolle PNL-
beleid vanaf 1978 is de resteren-
de 4,4 miljard naar Limburg ge-
gaan.

in de Stadsschouwburg in Heer-
len, dezelfde plaats waar de toen-
malige minister van Economi-
sche Zaken J. den Uyl op de dag
af 25 jaar geleden de sluiting van
de steenkolenmijnen in Zuid-
Limburg aankondigde.
Zelfs het spreekgestoelte waar
Den Uyl zich destijds van be-
diende deed opnieuw dienst
voor de vele sprekers die terug-
keken op de afgelopen kwart
eeuw. Onder de negenhonderd
aanwezigen was ook een delega-
tie van 150 oud-mijnwerkers. In
de schouwburg is woensdag en
donderdag gratis een tentoon-

stelling te zien van het technisch
vernuft van Limburgse bedrij-
ven.
Limburg is sinds 1965 econo-
misch in een diep dal gevallen en
daar weer langzaam uit omhoog
geklauterd, vertelde Pleumee-
kers. Voor een belangrijk deel
door samenwerking van allerlei
organisaties, voor een deel door
de oplevende wereldconjuctuur
en voor een deel door de interna-
tionale ligging, is Limburg erin
geslaagd economisch zijn achter-
stand op derest van het land vrij-
wel weg te werken. „In een- aan-
tal opzichten is er zelfs sprake

van een voorsprong en van bete-
re perspectieven."
Gouverneur mr E. Mastenbroek
sloot zich bij hem aan. De Lim-
burgse herstructurering is de
snelste en meest geslaagde van
alle Europese staal- en steen-
koolregio's. Limburg is nu, 25
jaarna de sluitingvan de mijnen
weer terug aan het front van de
Nederlandse economie.
Ondanks het feit dat Limburg
wat de werkgelegenheid betreft
landelijk in de pas loopt, is er
toch nog een aantal problemen,
zoals de grote verborgen werk-
loosheid en de medische proble-

Afsluiting van een periode

Lubbers vindt discussie nachtvluchten voorbarig
remierbenadrukt belang Oost-westbaan voor economie Aan de twee

mijnpagina's
werkten mee:

Peter Bruijns
Joos Philippens
Theo Sniekers
Hans Toonen

Opportunisme
Fijn dat het Buro Sociale Be-
geleiding, dot een tijd lang
ten dode opgeschreven
leek, blijft bestaan. Een goe-
de zaak dat deze instelling
die ex-mijnwerkers bege-
leidt bij pensioenvragen nu
toch door de provincie in
stand wordt gehouden.
Maar de manier waarop dat
besluittot standkwam, geeft

veel minder reden tot tevredenheid. Tijdens onderhandelingen met
hetRijk liet de provincie vorig jaarde PNL-arbeidsplaatsen voor het
BSB schieten. En de gemeente Heerlen, formeel verantwoordelijk
voor het BSB, moest die bezuiniging zien op te vangen.

Maar de naderende herdenking tfan de mijnsluiting bracht het on-
derwerp weer in het middelpunt van de belangstelling. Onder druk
van de publiciteit en van ex-mijnwerkers die dreigden gisteren bij
minister-president Lubbers te gaan klagen, ging het provinciaal
college overstag.
Ruim een maand geledenwerd in een voorstel aan Provinciale Sta-
ten elke aansprakelijkheid voor het BSB afgewezen. Maar nog
geen week later maakte de provincie bekend het BSB tóch te willen
handhaven en vier dagen geleden kwam er een nieuw staten-
voorstel, waarin de provincie zich formeel garant stelt voor het
voortbestaan van het BSB in 1991.

Door alle haast kan het besluit pas vrijdag door Provinciale Staten
geformaliseerd worden, maar deputé Pleumeekers kon gisteren in
elk geval goede sier maken ten overstaan van de verzamelde Lim-
burgse gezagsdragers in de Heerlense schouwburg.
Geen consistent beleid dus, maar een staaltje van politiek oppor-
tunisme, bedoeld om een lik boter op het eigen hoofd weg te poet-
sen.

J. P.

(ADVERTENTIE)
■ i ii

Limburgs grootste specialist in
VERS WILD EN GEVOGELTE

Aanbiedingen geldig
tot en met maandag 24-12

LET OP!!! OP OP
KERSTKRAKERS:

" Verse kalkoenfilet
geheel zonder been 4<f QQ
perkg I I.ïJO

" Verse kuïkenfilet
geheel zonder been "« n QQ
per kg nu I _-a«fO

Onze specialiteit
" Verse konijneachterboutei Hn QQ

extra bevleesd, per kg nu 10»«fO
Superstunt MQQVene soepkippen perkgnu 4.SJO
Wildspecials

" Verse hazebouten ~t QQperkgnu f "«JO
" Verse reebouten 4 M QQ 'perkgnu 11.90 I
" Hertefiletrollade 4 C QQperkgnu lü.SfO

Kersttip van onze kok
Kipperagout Q QQperkgnu 0.30 'WiMgoulasfe Q QQ
perkgnu wiwO
Wildzwijntilet
in peperroomsaus -t Q QQ
4 stuks nu IQ. JO

Schouderkarbonade C QQper kg nu w.«fO
Malse rosbief H n QQ
perkgnu 10-SJO

Grote slagroomtaart m QQnu slechts f" JO
bij elke kilo extra «oordelige kaas

____■__■ :i ii iii ' ilii 'i jen■ lil i

'Limburg moet i
boontjes voortaan

zelf dopppen'

"De manifestatie 'Limburg 25 jaar verder7 trok gisteren een volle Stadsschouwburg. Ook een
beperkt aantal ex-mijnwerkers was uitgenodigd om het spektakel bij te wonen. Het waren de
meest aandachtige toeschouwers.

Foto: FRANS RADE

Vervolg van pagina 1
ERLEN/MAASTRICHT -lannbbers is ook nieterg te spre-

1 over de opvatting van de
-■annA-fractie in Provinciale

ten dat moet worden beke-
1of 'Beek' na aanleg van de
8t-westbaan het econo-
"ch gezien niet zonder
:htvluchten kan stellen.

i in.?* *-s we-* heel erS ver voor-
Bekeken", aldus de minis-

iis tipresident. „Laten we eerst
Qr eens zorgen dat de Oost-

non^tbaan er komt."

CDA-fractie in Provinciale Sta-
■■ae^vreest de zeer hoge isolatiekos-

Klie nodig zijnom nachtvluchten
lelijk, te maken. Lubbers wijst
"er op de ontwikkeling van

ïeidMs geluidarmere vliegtuigen,

" sa+ijl op 'Beek' ook begonnen zou
oon-|iiien worden met minder zwarees vliegtuigen die minder lawaai:

°hten vanaf de Oost-westbaan
oorzaken bovendien minder
last voor de bevolking dan van-
* huidige start- en landingsbaan,
fcdrukt de premier. Volgens
''bers heeft Wöltgens gelijk als
zegt dat de isolatiekosten erg
'6 zijn, maar de minister-presi-
't wijst op de enorme groei van
luchtverkeer en het belang van'luchthaven in eenregio voor het

trekken van bedrijven.

I de vraag waarom voor nacht-
fchten vanaf 'Beek' de redelijk
Rge 'Griefahn'-geluidnorm gaat
Wen, terwijl daar in de plannen
-r een vijfde baan bij Schiphol
R sprake van is, gaat Lubbers
* in. „Daaraan kun je zien dat
Jjburg vooruit is op milieuge-
J", grapt de premier. Een ambte-

de *e werkgroep met vertegenwoor-
'ers van diverse ministeries heeft

in 'ekend dat door toepassing vanGriefahn-norm op Schiphol, dede 'öriomische motor' van Neder-sn "d, de isolatiekosten met meer
II een half miljard gulden toene-n- en

"bbers verwacht dat binnenkort. Aanwijzingsbeschikking voor de,st-westbaan wordt afgegeven.
j^nenkort vindt ook weer bestuur-

overleg plaats tussen het rijk en
i^burg' over de tweede baan bijNk'.

Ï
rder op de dag had de minister-
6sident uitgehaald naar de weige-

JS van België luchtruim ter be-
r'kking te stellen voor vluchten
S^f de Oost-westbaan. Het is te
P dat in het zich verenigende
l
r°pa vliegtuigen zich aan de de

■'ylzen van Nederlands-Limburg
✓°eten houden, aldus Lubbers.

?3

dat het Europa van 'na 1992' t.
moet gaat. Dat zelfvertrouwen
noemde hij gisteren 'heel bijzonder',
in het perpectief van het besluit de
mijnen te sluiten en de ingrijpende
gevolgen daarvan voor de regio.

HEERLEN - Limburg zal in de ko-
mende jarenvooral op eigen kracht
vooruit moeten. Dat was gisteren de
belangrijkste boodschap van pre-
mier Ruud Lubbers in de Heerlense
Stadsschouwburg bij de herden-
kingvan het besluit eenkwart eeuw
geleden de mijnen te sluiten. De mi-
nister-president benadrukte de
'eigen verantwoordelijkheid van de
regio bij het verdere op- en uitbou-
wen van de Limburgse economie, al
zal 'Den Haag' nog wel enige jaren
met financiële hulp terzijde staan.

Dinsdag 18 december 1990 " 13
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t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
hebben wij, ofschoon wel voorbereid, toch nog on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, na een liefdevolle verpleging in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade, afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, oom en neef

Adam Doveren
echtgenoot van

Nelly Aust
Hij overleed op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Kerkrade: Nelly Doveren-Aust
Kerkrade: Regina Nacken-Doveren

Alwin Nacken
Landgraaf: Leny Knarren-Doveren

JacquesKnarren
Vancouver (Can.): Jo Doveren

Tieny Doveren-
Schoonbrood

Herzogenrath (BRD): Marga Abel-Doveren
Karl-Heinz Abel

Simpelveld: Sybille De la Haye-
Doveren
Jo De la Haye
en alle kleinkinderen
Familie Doveren
Familie Aust

6462 XC Kerkrade, 16 december 1990
Servatiusstraat 11
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 20 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nul-
land, gevolgd door de crematie in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemde kerk.
De dierbare overledene ligt opgebaard in het
streekmortuarium, St. Pieterstraat 145 (gelegen op
het terrein van de Lückerheidekliniek) te Kerkra-
de-Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur. *Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

t
Met grote droefheid geven-wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen
onze lievebroer, schoonzoon, zwager, oom en neef

Jan Geurts
weduwnaar van

Finy Janssen
vader van

t Eric en t Cindy
Hij overleed, voorzien van de sacramenten der zie-
ken, in het ziekenhuis te Venlo, in de leeftijd van 43
jaar.

Familie Geurts
Familie Janssen

Kerkrade, 16 december 1990
Prof. Cobbenhagenstraat 19a
Corr.adres: Rolduckerstraat 57, 6461 VJ Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 20 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H.H. Jozefen Norbertus, O.L. Vrouwe-
straat te Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis
op de centrale begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen con-
doleren.
Voor vervoer van dekerk naar debegraafplaats en
terug is gezorgd.
Woensdag 19 december zal Jan bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake om 19.00 uur in bo-
vengenoemde kerk.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondigingals zodanig
te beschouwen.

Met verslagenheid nemen wij afscheid van onze
dierbare vriend

Jan Geurts
Zijn hartelijke en welgemeende vriendschap zal
lang in onze herinnering blijven voortleven.
Zijn familie wensen wij heel veel kracht en sterkte
voor dekomende zware tijd.

Je vrienden:
Martin, Hanny, Hub en Anita

Enige en algemenekennisgeving

t
Op 15 december 1990 is, tot ons groot verdriet, op
88-jarige leeftijd, rustig ingeslapen, onze lieve moe-
der en oma

Hendrika Aleida
Wilmink

weduwe van

Johan Joost von Schomberg
We zullen haar erg missen.

Sittard: R.W. von Schomberg
A.C. von Schomberg-Redeker
Yvette, Caroline

15 december 1990
Corr.adres: Molenaarlaan 10, 6132 BB Sittard
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op don-
derdag 20 december as. te Enschede.
Bezoek mortuarium Maaslandziekenhuis te Sit-
tard, woensdag 19 december as. van 14.00 tot 14.30
uur.

____________________■______—_————————_—————■■__—_—^—^v

t
Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
plotseling overlijden van

Cornelis Wilders
Geleen, 15 december 1990

Zrjn familie:

Bom: Corrie Wilders
Rob en Maria,
Miranda en Hilco, Stanley

Linne: Henny en Gonnie Wilders
Richard, Roger, Glenn

Zürich: Greetje en Edy Brünner
en Aisha

Freiburg: Jeannette en Peter Heuchert
Kim, Sara en Anina

Breda: Mariet jeen JanKaag
Temmy en Patricia

Zoetermeer: Rinus en Arja Wilders
Den Haag: Mevr. E. Klerks-Wilders

I t'
Zondag 16 december jl. heeft,op 79-jarige leeftijd, voorzienvan het h. olie-
sel, onverwachts, zijn leven van liefde en goedheid aan zijn Schepper te-
ruggegeven om eeuwig geluk te ontvangen, mijn schoonbroer, onze oom
en neef

Johan Gerard Beckers
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: JoBeckers-Bours
Landgraaf: Hay Beckers

Els Beckers-Hanssen
Heerlen: Leny Slijpen-Beckers

Jo Slijpen
Landgraaf: Mariet Hamers-Beckers

Balt Hamers
en al zijn neven en nichten

Landgraaf, 16 december 1990
Heigank 26
Corr.adres: Gateweiden 23, 6373 JL Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 20 december
as. om 12.00 uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Maria Hulp der Chris-
tenen te Nieuwenhagen, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur zal tot intentievan oom Gerard een avond-
mis worden opgedragen.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32, Nieuwenhagen; gelegenheid tot afscheid ne-
men dagelijks van 19.30 tot 19.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

tßertha Veneman,
oud 63 jaar, weduwe

van Joseph Colson.
6231 BC Meerssen,
Klinkenberg 159. De
uitvaartdienst . zal ge-
houden worden op
woensdag 19 december
om 9.45 uur in de kerk
van het H. Hart te Ro-
them. Er is geen condo-
leren.

t'Nicolaas Vinck, oud
88 jaar, echtgenoot

van Catharina Leltz.
6216 RM Maastricht,
Wolkammersdreef 59.b.
De uitvaartdienst zal
gehouden worden op
woensdag 19 december
om 10.30 uur in de St.
Jozefkerk te Belfort-
Maastricht. Geen con-
doleren.

tElisabeth Gijzen, 94
jaar, weduwe van Mi-

chiel Montforts. Corr.a-
dres: fam. Van den
Heuvel-Montforts, Se-
ringenstraat 45, 6101
NG Echt. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden heden,
18 december, om 10.30
uur in de parochiekerk
van de H. Pius X te
Echt.

t
Tot onze grote droefheid geven wij u kennis dat he-
den vrij onverwacht in de leeftijd van 73 jaarvan
ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Pauline Ernestine
Böckel

weduwe van

Jean Vincentio Willems
Sittard: Donald Willems

Zoetermeer: Paula en Jan
van de Scheur-Willems
Angelique en Herman
Jerry, Patrick

Susteren: Emma en Wil Manten-Willems
Sylvia en Maurice
Roger

Heerlen: Joyce en John
Blijlevens-Willems
Jacqueline en Bert
Johnny
Bianca en Dave
Michael
Cindy

Sittard: Eric en Marleen
VVillems-Mouthaan
Patrick

Stem: Frieda en Jan Janssen-Willems
Valérie

Elsloo: Paul en Els
Willems-Konemans
Jeffrey

Elsloo: Pit en Ingrid
Willems-Coppoolse
Jacky
Familie Böckel
Familie Willems

Sittard, 16 december 1990
Verpleeghuis Invia
Corr.adres: Charles Vosstraat 26, 6137 AV Sittard
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 20 december om 10.00 uur in de
kerk van de H. Joseph te Sittard-Stadbroek, waar-
na aansluitend de begrafenis plaats zal vinden op
de algemene begraafplaats aan de Wehrerweg te
Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.30 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks
van 18.45 tot 19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I *Voor hem een zegen, voor ons te vroeg, is heden-
nacht, gesterkt door het h. sacrament der zieken in
de leeftijd van 69 jaar overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader, stiefvader, schoonvader, opa,
zoon, broer, oom en neef

Johannes Theodorus
(Sjeng) Stoffelen

weduwnaar van

Annie Vossen
echtgenoot van

Betsy Duijsters
Sittard: Betsy Stoffelen-Duijsters

Kinderen Stoffelen
Kinderen Willems
Kleinkinderen

Stem: Oma Stoffelen
Familie Stoffelen
Familie Willems
Familie Duijsters
Familie Vossen

6135 AA Sittard, 16 december 1990
Eisenhowerstraat 12
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 20 december om 14.00uur in de
parochiekerk van de H. Paulus te Sittard-Lim-
brichterveld, waarna de crematie plaats zal vinden
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Afscheidnemen is in dekerk.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Het rozenkransgebed zal gehouden worden op
woensdag 19 december om 18.45 uur in voornoem-
de kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 18.45 tot 19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
De vele blijken van waardering voor de overlede-
nen, het medeleven met ons bij deplotselinge dood
en deenorme belangstelling bij de begrafenis van

Lone Roelofs-Skovdal
en

Riek Roelofs
hebben ons diep getroffen en zijn ons tot troost.
Door deveelheid van reacties zijn wij helaas niet in
staat een ieder persoonlijk te bedanken.

Sander Roelofs, Arme, Axel
Familie Roelofs

Sittard, 18 december 1990

I * IAan hem die intens deeenvoudige dingen in het le-
ven wist te waarderen, altijd voor anderen klaar
stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden, zullen wij altijd de gelukkigste herinne-
ringen bewaren. Zo is hij in de leeftijd van 81 jaar
van ons heengegaan

Henk van Steveninck
echtgenootvan

Mia Tummers
Sittard: Mia van Steveninck-Tummers

Dicteren: Henk van Steveninck
Paula van Steveninck-Beijer
Peggy, Yvette, Wendy, Maurice

Sittard: Marjo Daniëls-van Steveninck
Hub Daniëls
Frank en Pasealle
Familie van Steveninck
Familie Tummers

6137 CM Sittard, 16 december 1990
Henri Jonasstraat 16
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 20 december om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Joseph te Sittard-Stad-
broek, waarna de crematie plaats zal vinden in het
crematorium "Nedermaas", Vouershof 1 te Geleen
om 13.15 uur.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condolerenvanaf 11.30 uur.
Geen bezoek aan huis.
De avondmis zal gehouden worden op woensdag
19 december om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 18.45 tot 19.30 uur.
Wilt u, indienwij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

-—i "

t
Heden overleed, geheel onverwacht, mijn lieve
man, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Johannes Hubertus
Widdershoven

echtgenoot van

Paulina Joanna Barbara
Croughs

Hij was 68 jaar.
Bom: P.J.B. Widdershoven-Croughs

Piet en Kitty de Bruyn-Donners
Manon en Pieter
Familie Widdershoven
Familie Croughs

6121 JE Bom, 16 december 1990
Prinsbisdomstraat 51
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 20 de-
cember as. om 10.30uur in de parochiekerkvan St-
Martinus te Bom.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.00 uur in dekerk.
In de avondmis van woensdag om 19.00 uur zullen
wij de overledene bijzonder gedenken in voor-
noemde kerk.
Hij is opgebaard in het mortuarium van het Maas-
landziekenhuis te Sittard; bezoek van 18.45 tot
19.30 uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
ving hebben ontvangen, gelieve dan deze annonce
als zodanig te beschouwen.

I "

Bevrijd van alle aardse pijn
zal 't eeuwigevreugde in U zijn.

Afscheidnemen van moeder is moeilijk, maar de
herinnering aan haar is onvergetelijk.
Wij wisten al enige tijd dat het zou gebeuren, maar
het was toch onverwacht, dat wij op maandag in
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum afscheid
moesten nemen.
Na voorzien te zijn van de h. sacramenten gingvan
ons heen, op de leeftijd van 73 jaar, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Clara Cabo
weduwevan

Thomas van den Boom
Kinderen en kleinkinderen
Familie Cabo
Familie van den Boom
FamilieKorbmacher

Heerlen, 17 december 1990
Corr.adres: Fam. Schmetz-Korbmacher
Buschkensweg 22, 6414 CS Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 21 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heerlen,
waarna de begrafenis is op de algemene begraaf-
plaats Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Rozenkransgebed, waarna Avondmis, woensdag
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar woensdag en donderdag bezoekgelegen-
heid is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving
t

Na een moedig gedragen ziekte is heden, gesterkt
door het h. sacrament der zieken, op 77-jarige leef-
tijd van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, grootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Peter Rudolf Dijkstra
echtgenoot van

Maria Catharina Theves
De diepbedroefde familie:

Landgraaf: M.C. Dijkstra-Theves
Eindhoven: Lilly Alers-Dijkstra

Ton Alers
Karin

Eygelshoven: JanDijkstra
Margót Dijkstra-Sonnemans
Fauke en Sanne
Familie Dijkstra
Familie Theves

6374 HL Landgraaf, 15 december 1990
Kerkstraat 30 k
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal worden gehouden op donderdag 20 de-
cember a.s. om 10.30 uur in de St. Jozefkerk te
Waubach.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Woensdag 19 december wordt onze dierbare over-
ledene bijzonder herdacht in een eucharistievie-
ring om 19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf om
18.40 uur rozenkransgebed.

De overledene is opgebaard in de rouwkapel te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks
tussen 19.15 uur en 19.30 u>ur.

t
Geheel onverwacht, overleed, op 66-jarige leeftijd,
voorzien van het h. oliesel, mijn dierbare vrouw,
onze zorgzame moeder en schoonmoeder, lieve
oma, zuster, schoonzuster,.tante en nicht

Alice Hinoul
echtgenote van

Zef Backus
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Roosteren: ZefBackus
Swalmen: Wim Backus

Myriam Backus-Rosbender
Kevin, Colin

Roosteren: John Backus
Familie Hinoul
Familie Backus

6116 BK Roosteren, 16 december 1990
Burg. Schoolmeestersstraat 9
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op donderdag20 decemberom 10.30uur in de paro-
chiekerk van de H. JacobusdeMeerdere teRooste-
ren, waarna per auto naar het kerkhof aldaar voor
de begrafenis.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Woensdag 19 december om 19.00 uur avondmis in
voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum Peusen,

Kloosterstraat 9 te Susteren.

tCornelis Visser, oud 64 jaar, echtgenoot van wij-
len Els Visser. Maastricht, Verpleegkliniek Kle-

varie. Corr.adres: Albert Schweitzerstraat 21, 6269
EB Margraten. De crematieplechtigheid zal plaats-
vinden op woensdag 19 december om 14.30 uur in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.

tl.ma Dietrich, oud 72 jaar, weduwe van Anton
Smit. Maastricht, Robert Graaflandlaan 48.

Corr.adres: Sluizerbank 18, 6213 JX Maastricht.
Eucharistieviering in de parochiekerk van St.
Christoffel te Caberg-Maasticht op woensdag 19
december om 11.00 uur. Geen condoleren.

tHubertus Cox, oud 78 jaar, echtgenoot van Jo-
hanna Puts. 6217 HB Maastricht, Brusselseweg

260. Eucharistieviering in de parochiekerk van St.
Christoffel te Caberg-Maastricht op woensdag 19
december om 15.00 uur. Schriftelijk condoleren in
de kerk.

Na een werkzaam en liefdevol leven, dat geke"' -
merkt werd door een grote sociale bewogenheid
aktiviteit, hulpvaardigheid en oprechte leven5'
vreugde, is na een liefdevolle verzorging op afd/.
van deHamboskliniekte Kerkrade overleden,tnw
lieve man, vader, schoonvader en opa

Cor van Noortwijk
echtgenoot van

Toos Bron
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar.

Kerkrade: Toos van Noortwijk-Bron
kinderen en kleinkinderen

6461 JM Kerkrade, 15 december 1990
Schleidenstraat 55
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks va"
18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium aan <>e
St. Pieterstraat 145 te Kerkrade.
Dit is op'het terrein van de Lückerheidekliniek-
De crematieplechtigheid zal gehouden worden i" ■het crematorium aan de Imstenraderweg te Heef'
len, op woensdag 19 december om 14.00 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegej1
heid is uw naam in het condoleanceregister "schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, .e
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen-

„De mens wikt en God beschikt ,
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gez'n'
dat alles voor hem betekende, geven wij u kennj
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van f»
h. sacramenten, in de leeftijd van bijna 78 jaar, mi)
dierbare man, mijn lieve vader, schoonvader, on#
opa, schoonbroer, oom en neef

Matheus Gerardus
Roelofsen

echtgenootvan

Maria Gertrudis Vranken
Spaubeek: M.G. Roelofsen-Vranken
Schinnen: Th. Roelofsen

B. Roelofsen-Houben
René
Marita
Familie Roelofsen
Familie Vranken

6176 DB Spaubeek, 17 december 1990
Kastanjelaan 16
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debe(Pj j
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 21 december °>
11.00 uur in de St. Laurentiuskerk te Spaubeek- i
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren-
Donderdagavond om 19.00 uur wordt deavondf ,
gehouden voor de dierbare overledene in vo* j
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer Vj
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins MauritslajJ
5 te Beek. Gelegenheid om afscheid te nemen Aai
lijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hop*
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouw
wordt.

t Oscar Timmermans, oud 68 jaar, echtgen<^
van Truus Closset. 6212 BK Maastricht, Notg'

rusweg 4. Eucharistieviering in de parochieke'
van de H. Petrus te St. Pieter, Villapark-Maastric"
op donderdag 20 december om 11.30 uur. Schrils
lijk condoleren in de kerk.

tAnna Hogenboom, oud 85 jaar, weduwe van J*-
han Skofljanec. Maastricht, Heerderweg Iry

Corr.adres: Jekerweg 79, 6212 GA MaastricnJEucharistieviering in de parochiekerk van het **
Hart, Koepelkerk, Scharnerweg te Maastricht n
den, dinsdag 18 december om 11.00 uur. Er is g6^
condoleren.

tJaap Moeliker, oud 74 jaar, echtgenootvan LifJ
Habets. 6217 JX Maastricht, Via Regia 142.C V

crematieplechtigheid zal gehouden worden <*.
woensdag 19 december om 14.00 uur in het creW,
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen. Schr'
telijk condoleren in het crematorium.

tAnna Hogenboom, oud 81 jaar, echtgenote v»Jwijlen Zjèraa Moors. 6213 HD MaastriC
Vroenhovenweg 140. Eucharistieviering in de p<"r tchiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Wolde

f'Maastricht op woensdag 19 decemberom 11.00 u^
Schriftelijk condoleren in de kerk.

Lancöme - promotion
bij Schunck.

daar winkel je voor je plezier !



Over silicose-uitkeringen en pensioenkwestie

Premier zalklachten mijnwerkers bekijken
VALKENBURG - De directie van het AMF wilde in oktober
;§ een toezeggingen doen, maar de vorige week heeft de raad,van bestuur van het AMF een groot aantal verbeteringen vast-
gelegd. Volgens woordvoerder Bemelmans verschijnt van-
daag een uitvoerig memo over een aantal verbeteringen bij dePensioenen. „Daar is overigens de zaak van de korting van de|° ngevallenrente nog niet bij. Dat nieuws zou later wereldkun-;aig worden gemaakt", aldus Bemelmans.

Silicose-afgekeurde oud-mijnwer-
kers krijgen op hun 65ste levensjaar
een uitkering ineens. Die wordt ech-
ter in de negen volgende jaren ge-
heel ingehouden op hun AMF-pen-
sioen. Dat wordt als een grote on-
rechtvaardigheid ervaren. Alleen
als oud-mijnwerkers binnen die ne-
gen jaar overlijden, profiteren de
nabestaanden van de silicose-uitke-
ring.

Oud-mijnwerkers vroegen gisteren
tijdens een bezoek van premier
Ruud Lubbers aan de Steenkolen-
mijn in Valkenburg de aandacht
van de premier voor de gehele sili-
cose-problematiek. Niet alleen voor
het inhouden van de ongevallenren-
te, maar ook voor de omstandigheid
dat het door de formele regels bijna
onmogelijk is nog voor een silicose-
uitkering in aanmerking te komen.

En ook voor het feit dat veel mijn-
werkers vinden dat hen door du-
bieuze medische keuringen ten on-
rechte een uitkering voor silicose is
onthouden.Gelaten emoties van drie

toch genodigde ex-kompels

Eenmansdemonstratie van (helaas een) bakker doet toch goed
" De bezoekers werden aangemoedigd kritische vragen te stellen aan de leden van het forum.Mier zitten de hoge bomen, dus laat ze veel wind vangen", hield discussieleider Leo Hauben hetpubliek voor. Foto; CHRISTAHALBESMA

Ingrijpen
Slechts 350 mensen bij avond voor ex-mijnwerkers

'Het heeft ze nooit
geboeid, nu ook niet'

Van onze veislaggever

bers heeft verzuimd om voor deze
mensen toezeggingen te doen."

HEERLEN - „Ik heb hier vanavond
al twintig keer een wegwerpgebaar
gezien, van ze zoeken het maar uit.
Meneer, het interesseert ze niet, het
heeft de mijnwerkers nooit geboeid.

De overheid doet heus zn best,
maar je redt het niet met subsidies
alleen. Ik heb de neiging om te roe-
pen: wat doen we er zelf aan. Maar
de mijn regelde alles voor je, dat is
de pest."

Ook werd het ingrijpen van de pre-
mier gevraagd - hij zou bestaande
wetten moeten wijzigen - voor de
vaak zeer karige (niet-waardevaste)
weduwe-pensioenen voor de echt-
genotenvan overleden mijnwerkers
en het feit dat een aantal mijnwer-
kers die net niet lang genoeg heb-
ben gewerkt niet voor een uitge-
steld pensioen in aanmerking ko-
men.

Premier Lubbers, door de oud-
mijnwerkers voor een rondwande-
ling uitgenodigd, wilde hen geen
harde toezeggingen doen. Wel zei
hij de door de oud-mijnwerkers ge-
signaleerde problemen grondig te
zullen bestuderen en als hij daar re-
den toe ziet zal hij ze aankaarten in
het kabinet. Eerder op de dag had
Lubbers gesproken over de 'ere-
schuld' aan en zelfs 'ereplicht' je-
gens de oud-mijnwerkers, die 'voor
het welzijn van ons land hebben ge-
werkt.'

Deputé Jef Pleumeekers liet gister-
avond nog weten dat Gedeputeerde
Staten van Limburg bereid zijn mee
te betalen aan een onafhankelijk on-
derzoek naar de (medische) bewijs-
voeringsproblemen bij de ziekte si-
licose, mits andere instantiesen met
name het rijk ook meebetalen.

wat ze doen, is zwartkijken endoemdenken."
Er was gisteravond een wat minder
hoogdravend programma in de
Heerlense schouwburg dan eerder
op de dag bij de 'hotemetoten'. En
ook vrij toegankelijk. Ja, er werden
zelfs vijf consumptiebonnen ver-
schaft. Hoezo dure herdenking van
270.000 gulden?

De groep Carboon was uit het (ko-
len) stof gehaald en speelde prompt
twintig minuten langer dan ge-
pland. Zonder dat ook maar een
mens zich daaraan stoorde overi-
gens.

Daar was FSI-voorman Winand
Schiffelers het niet mee eens. „Het
zou pertinent onjuist zijn om toe-
zeggingen te verwachten, want wat
als hij die straks niet kan waarma-
ken?'7 Volgens deputé JefPleumee-
kers had Lubbers in elk geval in de
wandelgangen laten weten de silico-
se-kwestie nader aan de orde te stel-
len.

Aan het woord een ex-mijnwerker,
die onmiddellijk na de mijnsluiting
zelfeen bedrijfje begon. Als een van
de weinigen. En het verwondert
hem helemaal niet dat er slechts 350
mensen naar de avond voor de ex-
mijnwerkers en andere belangstel-
lenden zijn gekomen. „Het enige

i%Jiet drietal oud-mijnwerkers bijeen in de Stadsschouwburg. Van links naar rechts Hein
lüae, Christ Verbunt en WielBeckers. Foto: FRANSRADE Europese steun met

moeite verdeeld

Klap

Emoties
Een forum zag zich, na de oproep
van discussieleider Leo Hauben
('hier zitten de hoge bomen, dus laat
ze veel wind vangen') met de nodige
kritische vragen uit de zaal gecon-
fronteerd. Met name het probleem
van de silicose-patiënten zorgde
voor emoties.

„De medici waren de motor van de
mijnen, ze moesten het verzuim zo
laag mogelijk houden. Ga maar eens
in de archieven van het Longinsti-
tuut uit de jaren '60 kijken, dan zul-
len we zien...", stelde iemand voor.

Ook FNV-bestuurder Wiel Frie-
drichs ging in op het medische pro-
bleem. „We hebben rechtszaken
voor deze mensen aangespannen,
maar het is moeilijk aan te tonen dat
ze al in 1967 silicose hebben. Lub-

zijn slechte boodschap voor Zuid-
Limburg kwam.
Of er verschillen zijn met die 17e de-
cember, een kwart eeuw geleden?
Beckers: „Toen stond er niemand
bij de schouwburg te protesteren.
Nu was er tenminste iemand die de-
monstreerde. Helaas geen kompel
maar een bakker. Toegegeven, een
Zuid-Limburger zal het hem niet
gauw durven nadoen. Maar neem
van ons aan dat het veel ex-kompels
toch goed doet, dat er tenminste
iemand gedemonstreerd heeft."

Over premier Lubbers en zijn toe-
spraak is het drietal niet teleurge-
steld. „Zoals verwacht heeft hij niks
gezegd", klinkt het gelaten.

Nog even tot slot: van wie ze alsnog
een uitnodiging voor dit sympo-
sium hebben gekregen. In eerste in-
stantie wilde de provincie, die deze
herdenking organiseert, van geen
genodigde ex-mijnwerkers weten.
Het drietal is actief in het Oudheid-
kundig Cultuurhistorisch Genoot-
schap van Landgraaf. Door de nodi-
ge vitamine 'r' van relaties hoefde
het drietal ex-kompels hun dag niet
te missen.

Pleumeekers nam het, ook samen
met Schiffelers, op voor Lubbers na
het volgende opmerkelijke verwijt
van een man uit de zaal: „Toen van-
middag een silicose-patiënt zei dat
hij 70 procent silicose had, felici»
teerde Lubbers hem met zijn zeven-
tigste verjaardag. Hij luisterde dus
helemaal niet. Lubbers gafde silico-
se-patiënten een klap in het ge-
zicht."

Afgezien van de vraag of deze anec-
dote feitelijk klopt - daar liepen dè
meningen over uiteen - vroegen de
beide forumleden om begrip voor
de premier die van hot naar haar
wordt gesleept en onder grote tijds-
druk staat.

Voorafgaand aan het forum waren
al in de film 'Afstand van de berg' si-
licose-lijders aan het woord geko-
men. Maar daarin ook verhalen over
een paard dat de kolenwagens telde
en er beslist niet meer dan zes trok,
over de mijnwerkers die het Vrije
Volk las en niet in aanmerking
kwam voor promotie, of de opzich-
ter die zo gek gemaakt werd, dat hij
's nachts thuis kolen van zijn ene
kelder naar de andere ging schep-
pen.

De avond had al met al een serieuze
ondertoon, maar wel moest het op-
treden van Jo Haan en Zef Clement
bij het ter perse gaanvan dezekrant
nog beginnen...

joos philippens

Riem toonde zich tijdens het forum
niet erg optimistisch over de inter-
nationale samenwerking met de
buurlanden.

„We kennen al jaren een internatio-
naal gouverneursoverleg. Maar bin-
dende afspraken en een eensgezind
ontwikkelingsplan zijn nog niet te-
rug te vinden", aldus Riem.

HEERLEN - De provincie heeft
grote moeite gehad bij het vinden
van bestedingsdoelen voor 20 mil-
joenECU (ongeveer 50 miljoen gul-
den) Europese subsidie. Dat vertel-
de gedeputeerde H. Riem gisteren
in Heerlen tijdens een forumdiscus-
sie over de Europese toekomst van
Limburg.
Uiteindelijk zijn er wel projecten
gevonden, maar Riem betwijfelt of
daarmee het geld op de meest opti-
male manier wordt besteed.

Gezien de bijzondere geografische
ligging van Limburg, komt de pro-
vincie voor het EG-programma In-
terreg in aanmerking. Interreg-geld
is beschikbaar voor het oplossen
van de problemen van gebieden die
geïsoleerd liggen ten opzichte van
de rest van het land. Er is 25 miljoen
ECU beschikbaar voor het hele Bel-
gisch-Nederlandse grensgebied en
30 miljoen ECU voor het Neder-
lands-Duitse grensgebied.

Tussen de toespraken door worden
telkens fragmenten getoond vaneen weliswaar vlotte film maar metstilaan overbelichte archiefbeelden
van de mijnindustrie. Van majeur
naar mineur. En na de sluiting van
zwart naar groen oftewel van kolen
naar kennis.
Dat niemand over de sociaal-geo-
grafische onjuistheid van het thema
'Limburg, 25 jaarverder' rept, raaktalleen een handvol Noord-Limbur-gers voor wie de mrjnproblematiek
toentertijd een ver-van-zijn-haard-
show is geweest.

Dat de zogeheten herstructureringechter ook aan menig mijnwerker
voorbij is gegaan, wekt verbazing.
„Toch houd ik vol dat die omwente-ling van 'de koel' naar het kantoor
die nu dan zo fraai herstructurering
wordt genoemd, aan de meestenvan de 27.000 mijnwerkers in 1965
en daarop volgende jaren finaalvoorbij is gegaan."

Voor deze bewering hoeft Wiel Bec-
kers alleen maar steun te zoeken bijzijn mede-wao-er Hein Rade, die 35
jaar in dezelfde Laura-mijn heeft ge-
werkt. „Wij dachten dat het zon
vaart niet zou lopen met de particu-
liere mijnen. De Laura zou opgaan
in de Julia, zo werd beweerd. En
toen deze hoop letterlijk de grond in
werd geslagen, waren we niet langer
bij de les en probeerdenwe gauw el-
ders een baantje te krijgen", ver-
zucht het tweetal gelaten.

Collega Christ Verbunt, 41 jaar opde staatsmijn 'Emma' maar dan al-tijd bovengronds, vond het toenter-tijd heel logisch dat Den Uyl met

|WERLEN - Ex-kompel Wiel Bec-
l s' 59 en uit Landgraaf, is deze
Kiirf n^ag meer geëmotioneerd dan
FJn mede-mijnwerkers en plaatsge-
fbü t

Hein Rade (69) en Christ Ver"
iße* 1. 78*' Niet 'n net mmst omdat
lgeu ers vrij onlangs te horen heeft
lstrffï egen dat (ook) hiJ silicose ofwel
Pan ongen heeft OvergehoudenE e jaar ondergronds werken in
ip Particuliere mijn 'Laura' in

" ygelshoven.

'VaiwT naar een uitkering op grond
fluit ze medische indicatie kan ik
heb' omdat ik die niet voor 1967
W aan Sevraa_d", verzucht Bec-
(ja s. v°l ongeloof. En pelt een man-
StaJjn' gekre-en DiJ de lunch in deasschouwburg waar het gisteren
atir?telde van academici, politici en
ejj Ptenaren met hier en daar een
fU „KornPel. Allen bijeen om even te-
tef blikken, maar vooral vooruit
25 'Jken onder de slogan 'Limburg,

Jaar verder.

Aanlooo
È
dj . kwart eeuw geleden, toen mi-
<We.r„ Den Uyl op 17 december in
0ve^

e schouwburg de jobstijding
bra ,de te sluiten staatsmijnen
Iw. " stonden de gezichten som-( r̂ e" strak. *volH°gen de -ezichten gewichtig en
SPro n' De Gr°te Euregionale
öUc,ng Voorwaarts, waarvoor drs
paD- Jr en zijn wijze mannen al op
Ser_0

er een lan_e aanloop hebben
vatl men> wordt op dit symposium
Past 3 kanten bekeken en afge-

Ondanks PNL-beleid
25.000 banen minder

'Pluspunt is de variatie in werkgelegenheid'
het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht af te dwingen.

Eenmaal van start gegaan, lever-
de het PNL-beleid aanvankelijk
weinig positieve reacties op.
Eind 1979 constateerde deputé
Mastenbroek dat er in de toe-
komst grotere projecten moesten
worden aangepakt dan de bouw
van sporthallen en gemeen-
schapshuizen.

HEERLEN - Ondanks het PNL-beleid zijn 25.000 arbeidsplaat-
sen uit devroegere mijnindustrie
verloren gegaan. Bovendien ligt
de huidige werkloosheid nog al-tijd twintig procent hoger dan bijaanvang van de PNL-periode,in

Deze constatering staat in het
gisteren gepresenteerde boek
Perspectief voor Limburg, dat
een soort verantwoording vormt
van de PNL-begeleidingscom-
missie aan het eind van haar be-
staan.

Maar volgens schrijver JanDerix
is het getalsmatige niet het be-
langrijkste aspect. Hij ziet als
grote pluspunt dat het voormali-
ge herstructureringsgebied anno
1990 een veel gevarieerder aan-
bod aan werkgelegenheid heeft.

„Door een gezamenlijke beleids-
inspanning van nationale en pro-vinciale overheid werd het fun-
dament gelegd voor een nieuwe
uitgangspositie die Zuid-Lim-
burg nationaal en internationaal

zegde PNL-middelen en dat leid-
de in 1987 tot een hernieuwd
maar voor Limburg teleurstel-
lend topberaad tussen provincie
en kabinet. Onder meer werd de
voorfinanciering van de A73 af-
gewezen.

Duidelijk is dat de PNL-periode
zijn einde nadert. De werkloos-
heid in Zuid-Limburg is bijna op
landelijk niveau, hetgeen steeds
uitgangspunt is geweest. Maar
op 1 juni 1990 wist een delegatie
onder leiding van bijna-gouver-
neur Mastenbroek toch nog een
uitzondering te creëren. De
Oostelijke Mijnstreek krijgt nog
vier jaarlang twintig miljoen gul-
den om de laatste achterstand in
te halen.

Hij werd op zijn wenken be-
diend. Tien dagen later besloot
het kabinet, in afwezigheid van
een woedend weggelopen minis-
ter Pais van Onderwijs, dat de
Open Universiteit naar de Ooste-
lijke Mijnstreek komt en dat de
Rijksuniversiteit in Maastricht
mag uitgroeien tot 6000 studen-
ten.

ven Nota Zuid-Limburg (PNL).
Derix beschrijft zeer gedetail-
leerd waarom het zolang duurde
voordat PNL-beleid daadwerke-
lijk van start kon gaan. Dat lag
onder meer aan de economische
recessie, aan kabinetscrises en
het feit dat Limburg in 1977 niet
akkoord wilde gaan met een af-
geroomde versie zonder daad-
werkelijke projecten.

Na een waar spervuur aan verga-
deringen op de lezer te hebben
afgevuurd, vertelt Derix de be-
kende anecdote over het beslis-
sende overleg tussen kabinet en
provincie op 23 maart 1978. Tij-
dens een schorsing meldde gou-
verneur Kremers dat de Lim-
burgse delegatie slaapzakken bij
zich had en wilde doorvergade-
ren totdat er een 'fatsoenlijk' re-
sultaat was.

het perspectief geeft dat verloren
ging toen steenkool wegviel als
de belangrijkste sociaal-econo-
mische 'energiebron' van deze
regio", concludeert Derix.

Het boek begint met een schets
van de maanden voorafgaand
aan Den Uyls bekendmaking
van de sluiting van een aantal
mijnen, precies 25 jaar geleden.
Derix merkt op dat in de loop der
jaren van Den Uyls uitspraak
'Geen mijnsluiting zonder rede-
lijk perspectief op vervangende
werkgelegenheid' de nuanceren-
de woorden voor het gemak ver-
geten zijn. Waardoor er ten on-
rechte een waterdichte garantie
voor volledige vervangende
werkgelegenheid in werd gezien.

Derix' boek volgt bijna van dag
tot dag de, vaak zeer moeizame
strijd tussen provincie en rijk.
Zijn met honderden foto's gelar-
deerde verslag is dan ook eerder
een naslagwerk dan een vlotte
bloemlezing van de hoogtepun-
ten. Maar gezien het uitgangs-
punt van het werk was dit waar-
schijnlijk ook de bedoeling.

joos philippens

Machine
Vervolgens groeide de PNL
steeds meer uit van een slagveld
tussen de prvincie en-kabinet tot
een geoliede machine zonder
zwaar politieke lading. „De rege-
ring laat zich veelal leiden door
ambtelijke adviezen en Limburg
toont steeds meer begrip voor de
verlangens die andere regio's in
Den Haag op tafel leggen", analy-
seert Derix.

In 1986 werd door het kabinet
voor het eerst hardop gedacht
aan het knabbelen aan de toege-

Toch waren er op 21 december
van dat jaar nog 18 aanvaarde
moties van de Tweede Kamer, in
chaotisch verlopen sessies, no-
dig om bijvoorbeeld een princi-
pebesluit over nieuwbouw van

Jan Derix, 'Perspectief voor Limburj
274 pagina's, uitgeverij Eisina Leeuwa
den/Maastricht.

Structureel
Een aanvankelijk door Den Uyl
ingestelde investeringsregeling,
de SIOL, strandde op het bijna
volkomen ontbreken van parti-
culiere investeringen. Vanaf 1971
werd toegewerkt naar een struc-
turele aanpak via de Perspectie-
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Pauksch wacht
verhoor in
Duitsland
Van onze verslaggever

WINNENDE
STAATSLOTEN

2eTREKKING
DEC. '90

812eStaatsloterij, 2e trekking 17 december1990.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon ’10.000.000,-.
20 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 056677
20 priizen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 012838
20 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 093308

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 2889
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 460
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 637
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 494
2.000 prijzen van f 100- op alle eindcijfers 300

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 00
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 56
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 96

200.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 2

Zetfouten voorbehouden.

De uitslag van de derde tekking wordt
uitgezonden op TV. Kijk vanavond naarNed. 3,

■ NOS, aanvang 20.20 uur.
GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

RIVMontwikkelt nieuwe normen bodemvervuiling Dode Roermond
slachtoffer

van misdrijfGrens voor sanering
mogelijk fors omlaag

Van onze verslaggever
ROERMOND - De 57-jarige Joego-
slaaf I. Kahriman diezaterdag dood
in zijn woning in Roermond is aan-
getroffen, is slachtoffervan een mis-
drijf. De man moet daar enkele da-
gen dood gelegen hebben, is vastge-
steld. Over de doodsoorzaak wil de
politie nog geen mededeling doen
in verband met het technisch onder-
zoek. De motieven van de dader(s)
zijn nog volstrekt onduidelijk.

Vandaag wordt er op het lichaam
sectie verricht. Of het stoffelijk
overschot daarna vrijgegeven kan
worden, zal afhangen van de vorde-
ringen van het technisch onder-
zoek. Dat wordt verricht door een 25
man sterk recherche-bijstandsteam.

De man die sinds '66 in Nederland
verbleef, was fabrieksarbeider en
liep al enige tijd in de ziektewet.
Zijn vrouw en dochter woonden
sinds enkele maanden gescheiden
van de man die verwikkeld was in
een echtscheidingsprocedure.

Het buurtonderzoek is nog zonder
resultaat. De dochter heeft haar va-
der zaterdag rond vier uur dood
aangetroffen in zijn woning aan de
Venusstraat, waar de man alleen
woonde. Zij had hem enkele weken
geleden voor het laatst bezocht.

Het nieuwe stelsel van normen voor
de sanering van verontreinigde bo-
dems werd ontwikkeld op verzoek
van het ministerie van VROM. Dat
is naar voren gekomen tijdens het
derde internationale congres over
bodemsanering dat afgelopen week
in het Duitse Karlsruhe werd ge-
houden.

HEERLEN - De huidige grens waarbij sprake is van een ern-
stige bedreiging van de volksgezondheid door bodemvervui-
"ng, de C-waarde, moet in veel gevallen aanzienlijk lager ko-

■-hien te liggen. Wetenschappers van het Rijksinstituut Volks-gezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) zijn tot de conclusie ge-
i'komen dat bij de nu gehanteerde C-waarde grens het niveau
l."van een 'ernstige bedreiging' voor het milieu wordt onder-
schat. Deze slotsom kan in de toekomst van groot belang zijn
l/Voor de voormalige mijnterreinen in oostelijk Zuid-Limburg.

In het nieuwe stelselwordt voor het
eerst rekening gehouden met de ef-
fecten van verontreiniging op de or-
ganismendie in de bodem leven, de
zogeheten eco-toxicologische bena-
dering. Onderzoekers van het RIVM
zijn medio 1989 met een onderzoek
begonnen naar een 'totaal-benade-
ring' van bodemvervuiling.Politie gaat uit

van ongeval in
zaak Vaeshartelt

Uitgangspunt daarbij is dat de func-
tionele eigenschappen van een eco-
systeem behouden dienen te blij-
ven. Nieuw is eveneens dat bij het
onderzoek naar. bodemverontreini-
ging ook de vervuiling van water enwaterßodems wordt betrokken.

MAASTRICHT - Nu de voormalige
pepkoning Karl Pauksch heeft ge-
weigerd als getuige op te treden in
een geruchtmakende amfetamine-
zaak te Maastricht, heeft de rechter-
commissaris bij de rechtbank al-
daar een procedure in gang gezet
om de man in diens eigen land,
Duitsland, te doen horen.

De Stichting Nederland Gifvrrj
juicht de resultaten van het onder-
zoek toe, maar is tegelijkertijd ver-
ontrust. „Het is nooit helemaal dui-
delijk geweest op welke criteria de
B- en C-waarden zijn gebaseerd. Nu
worden bij de risico-inschatting ten-
minste alle zaken betrokken die
door gifstoffen beïnvloed kunnen
worden. Maar door deze benadering
is ook vast komen te staan dat de
meeste bodems in Nederland veel
sterker verontreinigd zijn dan we
dachten. Als de helft van de bodem-
flora en -fauna is aangetast, zal in
het nieuwe stelsel tot sanering wor-
den overgegaan. Die grens ligt nu
bij zeventig tot tachtig procent."

Verontrust

Dat dient te gebeuren door een
Duitse rechter, in het bijzijn van een
Nederlandse ambtgenoot. Voor een
dergelijkverhoor is nog geen datum
vastgesteld. In geen geval echter
kan het plaatsvindingen vóór aan-
staande woensdag, wanneer het
proces in Maastricht zal worden
voortgezet.

Steekpartij
in Maastricht

IJJASTRICHT - De 25-jarige Maas-
lege aar ME-is maandagmorgen
Café" 1 Zes uur aangehouden in een
m, 0

aan de Brusselsestraat. Hij
BH t

ervan verdacht de 25-jarige
(verd hebben neergestoken. Deze
tenrl Voor de bar op de grond zit-
A'ünnaanSetroffen met een steek-
ler-? ln z«n buik> terwijl E. hem on-
>aar k

nde' Het slacntoffer werd
"ver. k Academisch Ziekenhuis
VorH acnt ' waar operatief moest
teerH mgeSrePen. Het café ver-ae m grote wanorde.

Volgens C. van Gestel, die aan het
onderzoek heeft meegewerkt, zijn
er bij hetRIVM nog twee andere on-
derzoeken in de maak. Er is een
werkgroep gevormd die zich bezig
zal houden met een onderzoek naar
de risico's voor devolksgezondheid,
en een andere werkgroep bekijkt de
gevaren van verspreiding in de
grond. De rapporten worden eerst
voor een advies naar de Technische
Commissie Bodembescherming ge-
stuurd. Het ministerie van VROM
zal daarna een uitspraak doen over
een mogelijke bijstelling van het
huidige normenstelsel voor bodem-
sanering.

Zoals bekend, is Pauksch door een
derverdachten in deze zaak bestem-
peld als tussenpersoon voor de poli-
tie. Hij zou een van amfetaminepro-
duktie en -handel verdachte inwo-
ner van Einighausen in contact heb-
ben gebracht met twee pseudo-ko-
pers, die in werkelijkheid recher-
cheurs waren van Scotland Yard.

[?■ werd zwaargewond gevonden op
£ oprijlaan van het kasteel. Hij had

r**r twaalf uur gelegen, totdat kas-
feeieigenaar j v. hem in de morgen
tj lu" december aantrof. Vanwege
f^t letsel dat de man opliep, is hij
t 8 slecht bij bewustzijn en kan hij

1^ Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Bedrijfsleider J.B.
Tah restaurant kasteel Vaeshartelt

het slachtoffer geweest van eenJ~rkeersongeval °P de 'ate avond«n zaterdag 9 december; er wordt
ïhk Vanuit gegaan dat er een delict
Ma spel is' Dat is vooralsnog het
,andPunt van de Maastrichtse re-
Éferche in de zaak Vaeshartelt.

nog niet spreken. Alleen een getui-
ge ofeen persoon die een ander licht
op de zaak kan werpen, kan de poli-
tie van standpunt doen veranderen,
zo liet een voerder gisteren
weten.
De eigenaar heeft verklaard dat hij
's zaterdagavonds rond half elf met
zijnwagen over de oprijlaan had ge-
reden. Halverwege de laan hoorde
hij opeens een klap tegen de auto;
hij dacht toen dat er een vallende
tak tegen de wagen terecht was ge-
komen. Hij was uitgestapt om
poolshoogte te nemen maar had
niets vreemd kunnen ontdekken.
Zijn echtgenote had toen zij die
avond de honden uitliet, evenmin
iets opmerkelijks ontdekt.
Op de plaats waar de gewonde had
gelegen werden echter glassplinters
en een afgebroken ruitenwisser ge-
vonden. Op het terrein van het kas-
teel werd een auto aangetroffen met
een vernielde voorruit en een afge-
broken ruitenwisser. De auto is
eigendom van de echtgenote van de
kasteelheer, die tevens de exploi-
tant van het restaurant is.
De politie heeft kennis genomen
van de geruchtenstroom die zich
heeft gevormd over wat de bedrijfs-
leider is overkomen. Zij houdt het
na intensief onderzoek op een ver-
keersongeval, tenzij iemand duide-
lijk kan maken dat er andere zaken
hebben gespeeld, aldus de politie-
woordvoerder.

gl ALARM oê^(, 06-11£
ALSELKESECONDETELT

Maaker verstandiggebruikvan.

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 13-12-
-1990. is het volgende faillissement UITGESPROKEN:
Aannemingsbedrijf A. & H. Darding BV, Sint-Gerar-ausweg 39, 6224 LV Maastricht.Jtechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
S^rator: mr. Th.J.M. Oostdijk, Alex. Battalaan 35, 6221

Maastricht, tel. 043-255699 (flnr. 13847).

Praktijk gesloten
van 20 december tot 7 januari

J.J. VERHALLEN
podotherapeut >
Alexander Battalaan 44 /////6221 CE Maastricht //*l /S 043-212386 s^ÉS**)

Voetbehandelingen volgens afspraak

LID VAN 0E NEDERLANDSE VERENIGING VAN PODQTHERAPEUTEN
j

f k_ïJ Deze week hebben de dekbedden een
donzigzachte prijs.

All season dekbed. Gevuld met .^90% witte ganzedons. Het lichte ____é________T
gedeelte voor de zomer, het
zwaardere voor het voorjaar en Hf
de herfst. Samen ideaal voor de B^
winter.
140x200cm. *\fïfl M

Van449r-voor -_##*■* M JjF

240x200 cm.
VanWT-voor549,- .^-~K

Bijpassend halfdons kussen. ft .J-***^ .Van-Wr-voo-59t
_

M-__P-M_HBH_|__P_PM*^-l_aHH__p

Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 29 december ofzolang de voorraad strekt.r ——r— —
I *^*dj|_# 'n ons distrit>utiecentrum te NEER hebben wij op korte
I m %%3Nk3^^ termijn behoefte aan een aantal

lUl^I U1^ _ TRAILERCHAUFFEÜRS (m/v)
I >^ (JU (25 a35 jaar)

€_L/i__^4_n__ ( /V_/» X-fc^ U dient in het bezit te zijn van het groot rijbewijs en het Heeft u belangstelling voor deze funktie dan kunt u
f—|r-y-^^ chauffeursdiploma. Ervaring in de branche strekt tot telefonisch een afspraak maken voor een solli-f > M__t/ i_ï________»»l aanbeveling doch is niet vereist. citatiegesprek met de heer W. Jurgens, onder tele-

UNtGRO iseen sterk groeiendetevens- De werkzaamheden bestaan uit het volgens strakke foonnummer: 04759- 9444.

die aan m'n 1100zelf- expeditieschema's afleveren van levensmiddelen bij Ook eventuele nadere informatie over deze funktie
ftendige superrnarktond&rnemers goederen onze klanten. Bekendheid of ervaring met het be- kunt u bij de heer Jurgens inwinnen.
s?_! e"daam3asteen **!*eia"*"onder' 20ra-en met containers is een pré. Eventuele schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
dZ*!Ï Ytemt^n aanbiedt. Salaris en emolumenten zijn in overeenstemming met UNIGRO N.V., t.a.v. dhr. R. Konings,dlSn?8f°ten, de^lSJ^^m^ de belangrijkheid van de funktie en konform de be- Hoofd Personeelszaken Regio West en Zuid,
'Sfiflo- es SUPER, i,iHt\EL ,en palingen van de CAO voor de Groothandel in Levens- Soerendonck 2, Postbus 4404,w- middelen. 6086 ZG NEER.
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Het bestuur van de Stichting
Gemeenschapshuis, Roosteren, vraagt op
korte termijn een

jong en energiek

BEHEERDERSECHTPAAR
voor de exploitatie van het gemeenschapshuis
op part-time basis.
In het bezit van de vereiste horecadiploma's.
Bereid te wonen in de in het pand aanwezige
beheerderswoning.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie met uitvoerige
inlichtingen, binnen een week te zenden aan
het secretariaat van de Stichting
Gemeenschapshuis, Oud-Roosteren 39,
6116 AB Roosteren. mm

bedrag 72 x 60x 54x 48x
5.000 103- 117,- 126,- 137-

-10.000 199- 226- 244,- 267,-
-15.000 299- 339- 367,- 401,-
-22.000 439- 498- 538- 588-
-30.000 599- 679,- 734- 802,-
-enz.

Eff. jaarrentevanaf 13.4%
Elk bedrag tot 100.000- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
Eff. rente p. jaarvanaf 13.4%

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies bij uw intermediair

mÊÊWEESMSSÉMM

___■_____»"""*" l-?lS^__fc^B ___"** _S

___B~________________l *Lr~ i___^_t" k*Ö___r___ «_-**—____ h__k-^^__K r*r^-__r-___ __l—«r-s————_■K^___i _T__l IJ- i. ■

Klinkend
aanbod van

Spaarbank Limburg
en

Pancratiusbank
Gouden tientje Wilhelmina "hangend haar"

Prijs ’275,-

Gouden tientje Wilhelmina of Willem 111
Prijs ’ 160,-

Set 9 Wilhelmina-munten
Va cent, cent, 2V: cent, stuiver, dubbeltje,
kwartje, '/: gulden, gulden, rijksdaalder

prijs ’BO,-

Jaarset 'sRijksmunt FDC 1990
Prijs/24,-

Voor verzamelaars prachtige Nederlandse en
buitenlandse munten in goud en zilver vanaf

de 16e eeuw tot heden.

Verkrijgbaar bij het hoofdkantoor,
Markt 17-18 te Maastricht

of op bestelling via al onze kantoren.
Zolang de voorraad strekt.

spaarbank limburg 5
pancratiusbank

-_r/_=n rrTTT^V

OPENINGSTIJDEN
KERSTMIS 1990:

dinsdag 18 dcc: 12.00-18.00 uur
woensdag 19 dcc: 8.30 - t/m koopavond
donderdag 20 de.: 8.30 - t/m koopavond

vrijdag 21 dcc: 8.30 - t/m koopavond
zaterdag 22 dcc: 8.00 - 15.00 uur

maandag 24 dcc: 9.00 - 15.00 uur

H^W=<:lBld_BAl^_l_l_f,f»lM
HEERLEN, Heerlerbaan 108 MAASTRICHT, (Amby) Lindeplein 1 A

V BRUNSSUM, Julianastraat 11 SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

door jeanette ackens

_f&S_i ■lOVlïlCIC Bureau Bibliotheek
tsfêjKj I SmUiixr* Postbuss7oo

LllllUUry 6202 MA Maastricht
<^ tel. 043-897386

mededoling Gedeputeerde Staten makenbekend,
m295/51-90 datop 14november 1990bij hen is binnenge-

komen de aanvraag d.d. 13 november 1990
(ingeschreven onder nr. Bt 54931)van Reko
B.V. om vergunning ingevolge deAfvalstof-
fenwet voor het oprichten en in werking heb-
ben van een inrichtingvoor het herverwerken
van kunststofafval tot eindproducten half-
fabrikaat gelegenDe Asselen Kuil 15 te Ge-
leen.De aanvraag en andereter zake zijnde
stukken liggen ter inzagevan 18 december
1990tot 23 januari 1991 en wel:- in het Pro-
vinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek). tijdensdewerkuren; (Het Provinciehuis is ge-
sloten van 24 december 1990tot en met 1 ja-
nuari 1991); - in het gemeentehuisvan Ge-
leen tijdens de werkuren en bovendien
woensdagsvan 17.00 uurtot 20.00 uur, (Het
Gemeentehuis is gesloten van 24 december
1990tot en met 1 januari 1991),alsmede tij-
dens de werkuren na laatstgenoemde datum
op deze plaatsen tot het eindevan determijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld te-
gen debeschikking op de aanvraag. Tot uiter-
lijk 23 januari 1991 kunnen tegen hetverlenen
van de aangevraagdevergunning gemoti-
veerde bezwaren kenbaar worden gemaakt:- hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700,6202 MAMaastricht, onderver-
melding van het nummer van de aanvrage,- hetzij mondeling, in persoon ofbij gemach-
tigde,tijdens de openbarezitting ten gemeen-
tehuize van Geleen kamer S 26 op 4 januari
1991 om 16.30uur. Degene die een bezwaar-
schrift indient,kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekendte maken. Alleen
degenen,diebezwaren hebben ingebracht op
de wijzeals bovenomschreven en een ieder
dieaantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs
niet in staat is geweest, kunnen bezwaren te-
gen de ontwerp-beschikking indienen en zijn
later tot het instellen van beroep gerechtigd.

! l

Grandioze^^L I
/$ KERST #\
200x150 jai-a 200x150 co* 200x150 aaa
2250- ioou.- 1190.- oyu.- 1190.- oyu.-

-240x170 j/jCA 240x170 ÖCA 240x170 ACA
2990.- 100Ü- 1690.- yOÜ." 1690.- VW.m

300x200 oficn 300x200 jOQA 300x200 40ftn
4450- &00U.- 2390- 10Wt" 2390- ÏOW.-

Tevens alle afwijkende maten, zoals:
200 x 200 - 250 x 200 - 350 x 250

Reserveren en betaling in termijnen mogelijk.

TEHERAN TAPIJTEN I
PROMENADE 145-147, HEERLEN
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pit-bulletinVan Goethem: „Zo hebben het
zo vaak in negatieve zin over
woonwagenkampen. Nou, verge-
leken met 'Op gen Hoes' is het
woonwagenkamp aan de Hoo-
genboschweg een regelrecht pa-
radijs. We moeten ons schamen
dat we zon troep binnen onze ge-
meentegrenzen hebben. Weg
met die ellende. Tot de grond toe
afbreken en niet meer over pra-
ten," zei de oud-wethouder.

De laatste standvan zaken wordt
formeel als volgt omschreven:
„Zeer binnenkort zal er een defi-
nitieve beslissing komen". Een
nogal ongebruikelijke procedure
die bij deverenigingen de nodige
vragen heeft opgeroepen. Zij we-
ten namelijk nog steeds niet hoe-
veel geld ze mogen verwachten
en wanneer dat wordt uitge-
keerd. En de tijd dringt een
beetje, want vanaf 1 april moeten
zij aan de handelaren drie cent
per kilo opgehaald papier beta-
len. Aangezien de gemeente in
1990 nog bezig is met 1989, is het
onwaarschijnlijk dat er vóór
april een regeling voor het ko-
mende jaartot stand komt. Rege-
ren is in Kerkrade blijkbaar te-
rugzien

mand. Nadat herhaaldelijk bij
het college was aangedrongen op
een regeling hiervoor, kwam er
eind oktober eindelijk een be-
sluit uit de bus. Kerkrade zou
een eenmalige subsidie uitkeren
aan de verenigingen die vorig
jaar zijn doorgegaan met het op-
halen. Per ton in 1989 verzameld
oud-papier ontvangen zij 30 gul-
den. Misschien wel aardig om te
vermelden is het feit dat het be-
sluit van het college op de lijst
'ingekomen stukken' werd be-
kendgemaakt. De raad maakte
zich daartoen nogal kwaad over,
maar ging toch akkoord. Inmid-
dels kan Kerkrade ook melden
dat de commissie ROVOM zich,
achteraf, kan vinden in het voor-
stel van het college.

Papier
Hoe het nu verder moet in Kerk-
rade met het ophalen van oud-
papier, weet eigenliik nog nie-

grond onder het pand ook nog
eens vervuild. Waar zijn we in
godsnaam mee bezig," vroegVan
Goethem zich af.
„Met monumentenbeleid," wist
de PvdA. „Dit is onze kans om
een degelijk beleid in die rich-
ting te ontplooien. Laten we dat
dan ook doen."
En aldus geschiedde. De ge-
meente werd 38 mille armer, de
Viskom werd evenveel duizend-
jes rijker en het monument, tja,
het monument takelt voorlopig
gewoon verder af.

De christen-democraat ontvielen
deze teksten tijdens het debat
over de schikking van de ge-
meente met de firma Viskom.
Zoals bekend wil het college
deze firma 38.000 mille toeschui-
ven wegens gedane investerin-
gen aan het verloederde pand.

Het CDA Brunssum heeft bij
monde van raadslid Van Goe-
them met klem aangedrongen op
afbraak van het vervallen kas-
teelpand 'Op Gen Hoes' aan de
Hoogenboschweg in Brunssum.
„Geen enkel zinnig mens zou
nog proberen van dierotzooi een
monument te maken. Afbreken
die handel. En wel meteen," al-
dus de oud-wethouder, die eer-
der ook al fel ageerde tegen het
plan van het college om het ver-
loederde bouwwerk - via de tus-
senkomstvan een kapitaalkrach-
tige particulier -) op te laten
knappen en voor het nageslacht
te behouden.

Viskom knapte onder meer het
dak gedeeltelijk op en die inves-
tering, zo claimden de falende
viskwekers, moest worden te-
ruggestort. *
Om een dreigend proces uit de
weg te gaan, toonde het college
zich bereid met 38 mille over de
brug te komen. De raad boog
zich over dit genereuze voorstel
en ging in meerderheid akkoord.
Van Goethem en zijn CDA-mak-
kers stemdentegen. „Wat dak ge-
repareerd. Ga toch eens ter plek-
ke kijken. De pannen liggen op
de grond en het dak heeft meer
gaten dan ooit. Bovendien is de

Ter bevordering opname dichter bij huis Volgend jaar april

Culturele reis
naar Rusland

Van onze verslaggever
HEERLEN - In samenwerking
met de volksuniversiteiten van
Geleen en Maastricht organiseert
Heerlen volgend jaareen twaalf-
daagse cultuur-historische reis
naar Rusland. Op deze reis, van
16tot 27 april 1991, worden voor-
namelijk de steden Moskou, Le-
ningrad, Novgorod en Zagorsk
bezocht.

voor onder andere winkelen,
kerkbezoek (orthodoxe dienst),
theater- en circusbezoek. De
deelnemers(plusminus 25 perso-
nen) worden deskundig begeleid
door de Nederlands sprekende
Sovjetgids Wim Engelen (docent
Russisch en Ruslandkunde aan
de VU van Geleen, Heerlen en
Maastricht). De prijs voor deze
culturele Ruslandtrip bedraagt
2.025 gulden. Inbegrepen zijn
alle vlieg-, trein- en busreizen,
volpension in goede hotels (2-
persoonskamer) en alle gepro-
grammeerde excursies (min-
stens één per dag). Voor meer in-
formatie: S 045-716423.

Tijdens de vier dagen in Moskou,
waar naast oriënterende stads-
rondritten vooral belangrijke be-
zienswaardigheden én musea
worden bezocht, zal tevens een
bezoek worden gebracht aan deBetere spreiding van gehandicapten nabijgelegen kloosterstad Za-

gorsk. Het vijfdaagse verblijf in
Leningrad wordt voornamelijk,
gevuld met diverse excursies en
een extra busreis naar de kerken-
stad Novgorod.

Tijdens het verblijf in de Sovjet-
unie wordt veel tijd vrijgemaakt

HEEL/LANDGRAAF - Zwakzinnigeninrichting Sint Anna in
Heel gaat haar pupillen spreiden over de gehele provincie.
Hierdoor kunnen geestelijk gehandicapten dichter bij huis
worden opgenomen en komt een einde aan de 'relatieve over-
capaciteit' van zwakzinnigeninrichtingen in Midden-Limburg.

handicapten in oostelijk Zuid-Lim-
burg beheert.

Ligging

In totaal worden tachtig geestelijk
gehandicapten overgeheveld naar
de Oostelijke Mijnstreek. Het is de
bedoeling om in Landgraaf een dé-
pendance op te richten van Huize
op de Bies, onderdeel van de stich-
ting Sint Anna.

De Provinciale Raad voor de Volks-
gezondheid Limburg heeft er in-
middels bij de provincie voor ge-
pleit om deze dépendance niet te
ver van Huize Op de Bies (maximaal
tien kilometer) te situeren en indien
mogelijk te integreren in een woon-
wijk. „Om te voorkomen dat een
verschraling van de zorgverlening
optreedt", zo vindt de Raad.

Huize Op de Bies krijgt door de
overheveling bovendien wat meer
'body. De rijksinspectie voor de
Geestelijke Volksgezondheid ziet
een inrichting met minder dan drie-
honderd plaatsen als een instituut
met 'beperkte doelstelling. Door
toevoeging van de tachtig plaatsen
aan de huidige 234 in Landgraaf zal
Huize Op de Bies er kwalitatief op
vooruit gaan.
Uit de overcapaciteit van Huize Sint
Anna in Heel zullen verder 24 plaat-
sen worden overgeheveld naar Hui-
ze Maasveld in Maastricht. Nieuw-
bouw van deze plaatsen zal worden
gerealiseerd in een woonwijk in de
nabijheid van Huize Maasveld. Dit
wordt een zogeheten sociowoning,
waarbij de gehandicapten zelfstan-
dig wonen en gebruik kunnen ma-
ken van de voorzieningen in de
hoofdvestiging.

Kwalitatief

De dépendance kan dank zij de
voorgestelde ligging meer profite-
ren van de voorzieningen in Huize
Op de Bies en de stichting Welzijns-
zorg Heerlen, die het merendeel van
de voorzieningen voor geestelijk ge-

Bejaarden vrezen
vertrek geriater

" In de Brunssumse kern Langeberg is een groep vrijwilligers momenteel bezig met de
bouw van een kerststal in een nagebootste mijngang. De opmerkelijke kerststal is pas van-
afdekerstdagen te bezichtigen. Foto: DRIES linssen

Kerstevenementen

Alcoholcontrole
KERKRADE/LANDGRAAF - Bt)

een alcoholcontrole in Kerkrade ei>
Landgraaf zijn afgelopen weekeifl'
de zeven automobilisten aangehou-
den die te diep in het glaasjehaddej1
gekeken. Zij werden naar het po'!'
tiebureau overgebracht waar ze zictl
moesten onderwerpen aan e-11
ademanalyse.
Tijdens de controle, een gezamef1'
lijk initiatief van de politiekorps^11

van Kerkrade en Landgraaf, werdefl
in totaal zeventig bestuurders to 1

stoppen gedwongen. De alcohol'
controle duurde van 23.00 tot 02.0"
uur. Daarbij werden twintig agel]'
ten en zes politie-auto's ingezet. Be
de politiekorpsen zijn voornemen»
in de toekomst vaker gezamenlijk
alcoholcontroles te houden.

worden voortgezet. Vast staat dat
het ziekenhuis meer zal moeten bij-
dragen om de vacature in te vullen.

"De christelijke gemengde
zangvereniging Brunssum
houdt vrijdag om 19 uur een ad-
ventsconcert in de Bethelkerk.
Mederweking verlenen de koren
IVO en Soli Deo Gloria uit Tree-
beek en het Sionskoor Heerler-
heide. Ook speelt het dwarsfluit-
kwartet van de Muziekschool
Brunssum.

ook volgend jaar weer een ten-
toonstelling te kunnen houden
verzoekt de organisatie iedereen
om na de feestdagen de wens-
kaarten op te sturen naar Chr.
Janssen, Eurenderweg 107, 6417
PA Heerlen.

Het is mogelijk dat intern iemand
gevonden wordt die deze boven-
normale service zal overnemen of
dat zich een externe specialist ter
beschikking stelt.

" In de St. Vincentuiskerk te
Brunssum wordt zondag vanaf
20 uur een kerstconcert verzorgd
door het mannenkoor RMK-
-1921. Tot 24 december is het en-
semble Radasta uit Litouwen in
Brunssum te gast. De gasten ne-
men uiteraard aan het concert
deel.

" Het gemengd koor St. Caecilia
en de fanfare Les Amis Reunis
uit Ransdaal geven zondag om
15 uur een gezamenlijk kerstcon-
cert in zaal Vonken, Ransdaler-
straat 107.

KERKRADE - Ouderen in Kerkra-
de vrezen dat zij vanaf begin vol-
gend jaar niet meer in het St. Jozef-
ziekenhuis terecht kunnen by een
arts die gespecialiseerd is in geria-
trie. Tot nu toe wordt deze dienst-
verlening voor circa 250 bejaarden
op vrijwillige basis verzorgd door
dereeds gepensioneerde arts P. Wil-
lemse. Deze overweegt nu om de
taak te beëindigen.

Gestolen auto
uitgebrand

LANDGRAAF - De politie trof êis'
termorgen om zeven uur een uitg^
brande personenauto aan op *Veldweg nabij de Dr. Calsstraat &
Landgraaf. De auto (merk Ford) v/3/
donderdagnacht gestolen in <*
Prins Hendrikstraat.

Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Ge-
opend van di t/m zo van 14-17 uur. Expo-
sitie historisch materiaal van Schutterij
St. Paulus. T/m 13/1 1991, geopend van
di tm zo. 14-17 uur. Kasteel Vaals-
broek. Expositie van Sjaak Korsten en
Otto Hetterscheid. T/m 22/12, open za en
zo 14-17 uur.

VALKENBURG AD GEUL
Instituut Driekant, Geerlingshof.
Broekhem 114. Permanente expositie
hommage aan Jan Hanlo.

VAALS

CADIER EN KEER
Galerie 'De Keerder Kunstkamer.
Kerkstraat 10. Beelden in brons en ter-
racotta van Jack Poell. T/m 31/12, open
vr t/m zo 13-18 uur.

Galerie Keramiek, Groot Weisden 48.
Werk van Natascha Rieter en Siegfried
Gonnskat. Open di tm zo 13-17 uur. Ex-■ van Hans Bartelet (beelden),

:ed Goringskat (keramiek), Jan-
neke Lahey (schilderyen) en Natascha
Rieter (keramiek). T/m 30,12, open di
tm zo van 13-17 uur.

MARGRATEN

Galerie 'De Sauveur', Dorpstraat 19-21
Expositie 'Kick' op keramiek in velt
toonaarden. Tm 24/12, open do t/m z(
14-17 uur.

ULESTRATEN

MEERSSEN
Bestuurscentrum, Expositie met 3(
meerkleurige prints van Funs Eren
s.'Een vliegende kraai heeft meer dar
een zittende. Tm 3/1 1991. Open tijden:
kantooruren.

Gemeentehuis (Onderbanken). Exposi-
tie van Ria Jussen. T m 20/12,openings-
tijden ma tm vr 9-12.30 uur en 13.30-
-17 30 uur.

Atelier Jac Vinken, Stationstraat 282.
Beelden van Anka van Kooten en aqua-
rellen en schilderijen van Albert Gros-
feld Tm 12.1 1991. open di t/m vr van
9-18 uur en za van 9-17 uur.

SCHINVELD

Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68,
poortgebouw Kasteel Hoensbroek, foto-
expositie van Carlo Valkenborgh Tm
30 12.open ma tm vr 10-12uur en 13.30-
-17 uur, za en zo 13.30-17uur. ABN Bank,
Fototentoonstelling van Ella Pelzer.
T/m 15,1 1991.

NUTH

HOENSBROEK

Galerie 'Het Kijkraam', Akerstraat 124.
Expositie van de beelhouwer Markows-
ki en leerlingen van de Fijnschilder-
school 'Driemaal Nul. T/m 23/12, open
di tm zo 14-18 uur.

BRUNSSUM

VOERENDAAL
Gemeentehuis, Expositie van Aty Stof-
fels-Groenland en Els Spronck-Vermee-
ren Tm 18/1 1991, open op werkdagen
van 8.30-12.30 en di van 13.30-16.30 uur.
Vr 14 12 open van 18-20 uur. Kunsthan-
del Schiltaere, Jan Peukensweg 13.
Schilderijen uit de 19e en 20ste eeuw.
Tm 6 1 1991, geopend do t/m zo van 14-
-17 uur.

Galerie Ipomal Kerkberg 2. Tekenin-
gen van de Puerto Ricaanse kunstena-
res Susana Herrero Kunhardt. T/m 6/1
1991. open do tm zo van 13-17 uur. Het

Raadhuis, expositie van de Vlaamse
schilder en graficus Roger Raveel. T/m
21 12.

LANDGRAAF

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Ten-
toonstelling met tekeningen van Aad de
Haas. Van 21 12 t/m 10/3 1991, open di
t/'m vr van 11-17 uur, za, zo en 2dekerst-
dag van 14-17 uur. Credit Lyonnais
Bank. Foto-expositie van Marri Bot in
de 8 Limburgse kantoren. T/m 31/12.
open ma t/m vr van 9-16 uur. Galerie
Signe, Akerstraat 82a. Expositie van Jo-
sien Brenneker, Alix Spilker en Digna
Weiss. T m 27 1 1991, open do t/m zo van
14-17 uur. Galerie De Nor, Geerstraat
302. Expositie van Jan Kusters. T/m
30 12. open tijdens eafé-uren, vr en za
vanaf 17 uur. NMB, Bongerd 13. Exposi-
tie van André Offermans. Tm 3112.
open ma t/m vr van 9-16 uur. Thermen-
museum, Coriovallumstraat 9. Exposi-
tie 'Prix deRome 1990. Architectuur en
Stedebouw & Landschapsarchitectuur.
T/m 13/1, open di tm vr 10-17 uur, za en
zo 14-17 uur.

" In het St. Joseph-rustoord te
Heerlen wordt van 22 december
tot en met 6 januari dagelijks van
14 tot 17 uur de tentoonstelling
'Kerst Aangekaart' gehouden.
De opbrengst is voor de stichting
Hulp Sahellanden Heerlen. Om

" In de parochiekerk te Rim-
burg wordt zondag om 17 uur
een kerstconcert verzorgd door
het kamerkoor Exaudi uit Suste-
ren, sopraanLea Ackermans, or-
ganist Fons van der Linden, har-
piste Astrid Walschot en zang-
vereniging Eendracht Rimburg.

" Het mannenkoor Oranje en de
harmonie St. Caecilia verzorgen
zaterdag om 20 uur een kerstcon-
cert in de Harmoniezaal, Broek-
straat 44a in Schinveld.

Stoppen zou de meest rigoreuze op-
lossing zijn. "Als mensen per se een
geriater willen consulteren, dan is
het ziekenhuis in Sittard de enige
plaats in de regio waar ze terecht
kunnen. Maar gezien de inzet van
Willemse, is het nog lang niet defini-
tiefzeker of hij inderdaadermee op-
houdt", aldus de woordvoerder.

Willemse nam zelf het initiatief om
ouderen die door de huisarts wer-
den doorverwezen, gedurende een
oftwee dagen in het Kerkraadse zie-
kenhuis te screenen. In overleg met
specialisten van afdelingen zoals
cardiologie of reumatologie en het
maatschappelijkwerk, werd er naar
een geschikte oplossing gezocht.

BEEK
Galerie Artique, Prins Mauritslaan 105
Expositie van Jessie Driessen-Lem
mens. Vanaf 14.10, open wo 14-17 uur
do, vr 14-21 uur, za en zo 11-17 uur
Aquarellen van Tineke Limburg. Te
yens expositie van keramiek van de ver
eniging 'DeRuif. Van 25/11, openwo 14
17 uur, do en vr 14-21 uur, za en zo 11-17
uur. Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9
Tentoonstelling 'Beek-Zutendaal 199C
grafiek uit beide Limburgen'. Zes Ne
derlands-Limburgse beeldhouwers er
zes Belgisch-Limburgse schilders. Tm
4/1 1991, open ma t/m vr 8.30-12.30 uur
ma en do 13.30-17.30 uur. 9/12 14-17 uur.

Volgens een woordvoerder van St.
Jozef verichtte Willemse zijn werk
op eigen gezag en beschikt het zie-
kenhuis niet over een speciale afde-
ling geriatrie. Op dit ogenblik wordt
bekeken of de dienstverlening kan

KERKRADE - Twee auto's raakten
zaterdagavond rond kwart voor ne-
gen total loss bij een aanrijding op
het kruispunt Marktstraat/Kruis-
straat in Kerkrade.

Twee auto's
total loss

SUSTEREN
Galerie Artanne, Expositie 'Vijf Vrou-
wen. Hilde Ruers. Mieke Vroemen,
Rietje Knops, Renate Knol en Armelies
van Herk Tm 22/12. openingtijden do
17-21 uur. vr 11-15 uur en zo 15-17 uur.

HERKENBOSCH
Galerie Spreuwenberg, Beelden van
Francisca Zijlstra. T/m 14/1 1991, open
do 18-21 uur, vr t/m zo 14-17uur.

werkers. Vanaf 2 januari zijn de
spreekuren in Heerlen van maan-
dag tot en met vrijdag van 9 tot 12
uur en donderdagvan 17 tot 19 uur.

SIMPELVELD - Het hoogtepU^
van de derde lustrumvierihg var

,
kinderkoor 'The Flowers' wordt &
kerstconcert op zondag 30 decefl'
ber vanaf 19.00 uur in de kapel v*
de Paters van de Plaar te SimP
veld. Aan dit concert verlenen 0°- t
het gemengd koor 'Inter Nos VJ,
Voerendaal en de soliste Ineke TrJ

bels hun medewerking.
Het kantooradres in Heerlen is van
Grunsvenplein 6.

Amstenrade

" In de kerstvakantie houdt de
handbalvereniging Heerlen een
handbalinstuif in de sporthal Pale-
mig aan de Heldevierlaan. Op vrij-
dag 28 december kunnen jongens
en meisjesvan 8 tot 15 jaartwee uur
lang kennis maken met deze tak van
sport. Tussen 11 en 13 uur worden
er onder deskundige leiding allerlei
handbalactiviteiten ontplooid. Wie
deel wil nemen kan contact opne-
men met de trainers, _f 045-711518
of 727650.

" In country-home Jan van Cep
vindt op 26 december vanaf 21 uur
een optreden plaats van Tony Willé
en de Moonlight Riders. Op 30 de-
cember treedt Gordon Smith op.

Marietje Meulenberg-Wiertz nam
1975 het initiatief om uit de
hoogste klassen van de basissen
len een kinderkoor te formeren-
De repetities van het 30 leden teUe
de koor vonden plaats in de vo°
malige St.-Jozefschool. De eefS (
uitvoeringkwam op 11 april 19^*
stand en de eerste sponsors diend
zich aan. 'The Flowers' luisterd^,
daarna kerkelijke feesten, hul^lijksmissen, jubilea, ziekenmid0
gen en carnavalszittingen op.

Hoogtepunten in het bestaan V*L
het kinderkoor zijn ongetwijfeld £,
vokale medewerking aan de WTV\fziekendag en het galaconcert in
Heerlense Stadsschouwburg bij ê
legenheid van het 100-jarig £~staansfeest van Mannenkoor $
Pancratius.

Kerkrade

Excursie PvdA

Kort na de aanrijding vond op het-
zelfde punt een tweede botsing
plaats. Een automobilist die meer
aandacht had voor de ravage dan
voor de weg, reed achterop een an-
dere wagen.

Het ongeluk gebeurde doordat een
Kerkradenaar geen voorrang ver-
leende aan een Duitse automobilist.
De klap was zo hevig dat beide
auto's pas zeventig meter verderop
tot stilstand kwamen. De beide be-
stuurders liepen geen noemens-
waardig letsel op.

" De Hobby Computerclub KWCC
houdt zondag van 12 tot 18 uur een
computertreffen in de scholenge-
meenschap Aldenhof (voormalige
LTS) in Hoensbroek. Bezoekers
moeten hun eigen computer mee-
brengen.

Hulsberg

" De drumband St. Rochus houdt
op zondag 30 decembervan 13 tot 19
uur een fototentoonstelling in zaal
Op de Trepkes. Het betreft de zelfde
foto's die in maart al eens tentoon-
gesteld zijn. De Kalender 1991, met
oude foto's van Hulsberg, wordt
ook te koop aangeboden.

Schinveld

" Schutterij St. Eligius haalt zater-
dag huis-aan-huis oud-papier op.

" In gemeenschapshuis de Jreets
aan de Kaalheidersteenweg wordt
zondag van 10 tot 18 uur een vlooi-
en- en rommelmarkt gehouden.

" Het IVN maakt op zondag 30 de-
cember een middagwandeling in de
omgeving van Strijthagen en de
Groene Long. Men vertrekt om 14
uur aan het NS-Statiori in Eygelsho-
ven. Treebeek

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg
Kantoor Heerlen,
_. 045-739284
Fax: __ 045-739264
Emile Hollman,
_? 045-422345
Joos Philippens,
-.04455-2161
Hans Rooijakkers,
_. 045-714876
Frank Seuntjens, chef
_. 04750-22937
Richard Willems,
B 04406-15890
Kantoor Kerkrade,
_. 045-455506
Fax: _? 045-462872
Jeanette Ackens,
..045-351740

Voor klachten
over bezorging
_. 045-739881

Hoensbroek

per persoon

Promotie

" De uit Kerkrade afkomstige
Piet Franssen verdedigt woenS"
dag om 13.30 uur in de aula va*Jde Universiteit in Amsterda1*;
zijn proefschrift 'Tussen tekst
publiek', dat handelt over Ja^
van Doesborch." Tijdens de feestdagen is er in Ons

Huis geen spreekuur voor ex-mijn-

" Voor alle ouderen van Treebeek
wordt vrijdag vanaf 14.30 uur een
kerstviering gehouden in het
Jeugdhuis aan de Maanstraat. De
entree is vry.

KERKRADE/HERZOGENRATH -
De Partij van de Arbeid, afdeling
Kerkrade, gaat op excursie naar het
Technologiepark in Herzogenrath.
Het bezoek staat op de agenda voor
26 februari aanstaande.
In Herzogenrath heeft zich een
groot aantal technologie-bedrijven
gevestigd. De ondernemingen wer-
ken samen met de Technische Ho-
geschool in Kerkrade. Het Techno-
logiepark mag zich verheugen in
een groeiende belangstelling. In-
middels is begonnen met de bouw
van een nieuwe vleugel.

exposities Rotzooi

" Tijdens dereceptie mocht de drumband de felbegeerde
kampioenswimpel in ontvangst nemen. Foto: FRANS rade

St. David viert
kamoioenschaD

VOERENDAAL - De drumband van harmonie St. David in
Voerendaal werd eind vorige maand Limburgs kampioen. Dat
werd afgelopen weekeinde gevierd met een drukbezochte re-
ceptie in Huize St. Laurentius.

De drumband trommelde tijdens de provinciale titelstrijd in
Reuver in de eerste divisie 328 punten bij elkaar. Dat bleek
goed voor een eerste prijs met lof der jury en het Limburgs
kampioenschap.

Van onze verslaggever

Vrouw gewond
bij brand

HEERLEN - Bij een binnenbrand
in een woning aan de Beneluxlaa"
in Heerlen is zondagavond eeij
vrouw gewond geraakt. Ze m_e.st
met verstikkingsverschijnselen 'n
het ziekenhuis worden opgenomen
De vrouw heeft haar leven vermot
delijk te danken aan het feit dat d«
brandweer al in de Beneluxlaa"
aanwezig was voor het blussen va"
een schoorsteenbrandje. Enkeje
brandweerlieden trapten meteen de
deur in van de woning van he
slachtoffer. Zij vonden de bewuste
loze vrouw bovenaan de trap eI)
droegen haar in allerijl naar buitel1'

Van onze verslaggeefster

Derde lustrum
van kinderkoor
'The Flowers'

Heerlen

oostelijke mijnstreekW limburgs dogblad M

klein journaal



door ivo op den camp
KERKRADE - Mario Been zal vandaag vrijwel zeker een con-tact tot het einde van dit seizoen ondertekenen bij Roda JC.bestuurslid Nol Hendriks, die namens de Kerkraadse club deonderhandelingen voert, bereikte gisteren al een akkoord met
?eens huidige club Pisa over de transfersom. Met de transactiels een bedrag van vijf ton gemoeid. De speler zelf verwachtvandaag rond te komen met Roda JC.

Rainer Jan Reker van Roda JC
j*Prak zich gisteren uit voor de
*°mst van Mario Been. „We hebben*eUswaar al veel middenvelders,
f^aar met Been halen we een speler
Ij'nnen die ook kan scoren. Ik denkj|at het een goede versterking voor

kan zijn. Ik hoop alleen dat we
j|,ern langer dan een half jaar in

kunnen houden".
"'tocht Reker niet gecharmeerd zijngeweest van Been, dan had Hen-
driks de middenvelderbij het Belgi-
|C**e Racing Genk ondergebracht.
1dat geval had de geldschieterzelf
?°r de kosten willen opdraaien en

.'..naar van Been kunnen worden.
Nederland is die constructie

j^Slementair verboden, zodat Roda
J~ transferprijs en salaris van Been
i** moeten ophoesten. Uiteraard is
**endriks wel bereid garant te staanv°°r de kosten.

Jtoda JC, dat dit seizoen de begro-
ef}, niet sluitend zal krijgen, wil het
"Hlkomend tekort dat samenhangt

et de komst van Mario Been dek-
*eri doorPierre Blattler te verkopen
r*n SanktGallen en Bernd Romero
2 verhuren aan Eindhoven. De

eredivisieclub is bereidr^ht ton te betalen voor Blattler,
daarvan naar verluidt zes ton voor

Geen
Werkvergunning
MW'er Alloy Agu

Van onze sportredactie

JHASTRICHT- MW kan de Nige-
'aanse doelman Alloy Agu voorlo-

p'S niet opstellen, want het ministe-e van Sociale Zaken geeft geen ar-beidsvergunning af. Het ministerie
p 1" de beslissing in dezaak Agu te-
lefonisch door aan de manager van

Ron Weyzen. De redenen
°°r het voor MVV negatieve be-
'Uit worden vandaag via een brief
z9ll de Maastrichtse club kenbaarGemaakt. „Zolang we niet weten
j^aaromAgu niet voor ons mag spe-*ft> is het nog niet zeker of we be-, waar zullen aantekenen tegen de

van het ministerie", aldus
Agu, de Nigeriaanse natio-ale doelman, heeft al een voorlopig

c°ntract bij MVV.

Roda en twee ton voor de speler
zelf. Zowel de Kerkraadse club als
Blattler heeft inmiddels een ak-
koord bereikt met Sankt Gallen. Al-
leen de handtekeningen moeten
nog worden gezet.

Terugkeer
—7

Mario Been was na twee jaar Pisa
uitgekeken op het Italiaanse voet-
bal en maakte onlangs bekend het
liefst terug te keren naar Nederland.
FC Twente wilde de Rotterdammer
huren, maar haakte af toen Pisa-
voorzitter Anconetani te kennen gaf
hem alleen te willen verkopen. Aan-
vankelijk vroeg de praeses van de
Italiaanse club een miljoen gulden.
Afgelopen weekeinde bleek dat de
prijs gezakt was tot een half miljoen
gulden. Dat was voor Nol Hendriks
het sein om toe te slaan.

„Ik ben blij dat ik weer kan gaan
spelen", reageerde Mario Been gis-
teravond op zijn vertrek naar Kerk-
rade. „Roda is toch een van de bete-
re clubs van Nederland. Een prima
gelegenheid dus om me in de kijker
te spelen". In principe is Been met
onmiddellijke ingang speelgerech-
tigd. Omdat hij echter al meerdere
maanden niet meer in actie is geko-
men, zal zijn rentree op de Neder-
landse velden niet voor vrijdag 18
januari plaatsvinden. Op die dag
hervat Roda op Kaalheide de com-
petitie tegen Willem 11. Mario Been:
„Ik ga de komende weken volop
trainen om op tijd fit te zijnvoor de
tweede competitiehelft".

BARCELONA - Volgens de
Spaanse pers verlengt Johan
Cruijff met Kerstmis zijn con-
tract als trainer van Barcelona
met een jaar. Dat meldt de
grootste sportkrant van de
stad, El Mundo Deportivo.

Cruijff viert momenteel een
korte vakantie. De Spaanse
ploeg speelt woensdag tegen
Albanië, de competitie ligt kor-
te tijd stil. Na de verloren Su-
percup-wedstrijd tegen Real
Madrid verklaarde voorzitter
Nunez reeds de overeenkomst

Vertrek Pierre Blattler en Bernd Romero moet kosten dekken

Roda JC rond met Mario Been
Wielrenners
sportmensen
van het jaar

DEN HAAG - Erik Breukink en
Leontien van Moorsel zijn giste-
ren uitgeroepen tot sportman en
-vrouw van het jaar 1990. Ze kre-
gen de Jaap Eden-trofee. Breu-
kink won twee etappes in de
Tour de France en eindigde als
derde in het eindklassement,
achter LeMond en Chiapucci.
Van Moorsel werd in Japan we-
reldkampioene achtervolging en
met drie collega's eerste in de
ploegentijdrit.

De sportverkiezing wordt jaar-
lijks georganiseerd door de
AVRO. De nationale hockey-
ploeg, dit jaar wereldkampioen,
werd uitgeroepen tot sportteam
van het jaar. De hockeyers had-
den slechts vier punten (50 om
46) voorsprong op de volleybal-
ploeg, die zevende werd tijdens
de wereldtitelstrijd in Brazilië.

Vooral Van Moorsel, opvolgster
van Elly van Hulst, was onge-
naakbaar: de Brabantse had 81
punten voorsprong op zwemster
Marianne Muis. Breukink volgde
schaatser Leo Visser op. De Torn
Schreurs-prijs, bedoeld als aan-
moediging voor jong talent, ging
naar schaatser Falko Zandstra,
de 18-jarige wereldkampioen by
de junioren.

Clubs gezocht
HILVERSUM - De Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond
is op zoek naar twee vereni-
gingen die het komend seizoen
in de eredivisie willen uitkomen
Voor de competitie hebben zich
slechts zes clubs gemeld. Hel
Brabantse Son trok zich terug
omdat deze club zonder sponsoi
was komen te zitten. Het combi-
natie-team van Popeye en De
Metselaars werd opgeheven. De
KNLTB heeft een brief laten uit-
gaan naar de zestien hoofdklas-
se-verenigingen om te vernemen
wie interesse heeft de opengeval-
len plaatsen in de eredivisie in te
nemen.

Haas Sporl levert bijdrage van bijna halfmiljoen

Handbalverbond slaat
vette sponsor aan haak

Cruijff
blijft in
Spanje

met de Nederlander voor de
jaarwisseling te willen verlen-
gen. Intussen stelt het bestuur
van de koploper in de Spaanse
competitie het contract op. Zo

wil Cruijffvolgens de krant een
appartement in het centrum
van de stad.
De Spaanse profclubs verleen-
den maandag in Madrid, tij-
dens een vergadering van de
Profliga, hun goedkeuring aan
een saneringsplan voor het be-
taalde voetbal. Gezamenlijk
torsen de clubs een schuld van
26,2 miljard pesetas, ongeveer
440 miljoen gulden. De schul-
den moeten in twaalf jaar afge-
lost zijn. Atletico Madrid is
koploper met circa 50 miljoen
gulden.

KNVB wil Frank Rijkaard op
andere gedachten brengen

door ivo op den camp
BUNNIK - De ambitieuze
plannen van bondscoach
Guus Cantelberg om het Ne-
derlands handbal uit het slop
te halen kunnen realiteit wor-
den. In het verleden, onderan-
dere boridscoaches, strandden
dergelijke pogingen vrijwel al-
tijd op een tekort aan financië-
le middelen. Daar lijkt nu een
einde aan gekomen. Een spe-
ciaal daartoe in het leven ge-
roepen orgaan binnen het
NHV (Nederlands Handbal

Verbond), de Stichting Top-
sportfaciliteiten, is er binnen
twee maanden in geslaagd al
bijna een half miljoen gulden
op tafel te krijgen.

De Stichting Topsportfaciliteiten
werd twee maanden geleden in het
leven geroepen met als doel finan-
ciële bronnen aan te boren om het
Nederlands handbal te stimuleren.
De Stichting wordt voorgezeten
door voormalig Blauw Wit-voorzit-
ter en TweedeKamerlid Leon Fris-
sen. Het eerste succes werd al enke-
le weken geleden geboekt. Met be-
hulo van subsidie van het ministe-

rie van WVC is het gelukt heren-
coach Guus Cantelberg tot en met
de WK-kwalificaüe in 1992 op fullti-
me-basis vast te leggen.

Inmiddels is de Stichting er ook in
geslaagd op een ander vlak voor de
nodige financiële middelen te zor-
gen. Het reclamebureau Haas Sport
heeft inmiddels toegezegd bijna een
half miljoen gulden te willen spon-
soren. Het bedrijf, dat gespeciali-
seerd is in bordreclame by tv-uit-
zendingen, mag als tegenprestatie
de reclamecontracten afsluiten bij
de handbalevenementen die op het
scherm gebracht worden.

Voor het NHV snijdt het mes aan
twee kanten. Haas Sport is immers
gebaat bij meer zendtijd op tv. Het
NHV kan dan meeprofiteren van de
extra aandacht voor de handbal-
sport. In dat kader moeten ook de
plannen worden gezien om naast de
Haarlemse Handbalweek een twee-
de aansprekend internationaal toer-
nooi in Nederlandte houden. Het is
de bedoeling dat in mei van het ko-
mend jaaral een vierlandentoernooi
met topbezetting zal plaatsvinden.

Shirtsponsor
De sponsoring van Haas Sport staat
los van de nieuwe shirtsponsor. Het
contract met de huidige geldschie-
ter Kwantum loopt medio 1991 af.
Als het aan de Stichting Topsportfa-
ciliteiten ligt komen er twee afzon-
derlijke sponsors voor zowel de he-
ren- al. de damesafdeling. Verder
hoopt men binnenkort een contract
met de nieuwe kledingsponsor Adi-
das te kunnen afsluiten. Uiteraard
blijft de Stichting zoeken naar nog
meer geldschieters.

Het geld zal in eerste instantie wor-
den aangewend om faciliteiten te
scheppen voor het nationaal heren-
team. Daartoe hoort onder meer het
gedeeltelijk vrijkopen van handbal-
lers bij hun werkgevers. Deze spe-
lers kunnen dan op semi-professio-
nele wijze met de handbalsport be-
zig zijn. In navolging van afgelopen
jaar zal Cantelberg medio januari
opnieuw starten met extra trainin-
gen in de ochtenduren voor de in-
ternationals. Doel van het team van
Cantelberg is om in het voorjaar van
1992 in Oostenrijk tijdens de WK-
kwalificatie te bewijzen inderdaad
aansluiting verkregen te hebben
met de wereldtop.

Jj* VALETTA - Het rader-
l erk in Zeist is op gang ge-
acht om Frank Rijkaard te

zich weer beschik-
jjaarte stellen voor het Neder-
«hds elftal. De middenvelder
J^ AC Milan bedankte een
y?vr We^en na de verloren
u tegen Duits-
v nd, waarin hij en Rudi Voller

het veld werden gestuurd.
K.ttdsdien heeft bondscoach
b-^Us Michels niets meer van

gehoord.
Ns e Persconferentie van het

u yerlands elftal gisteravond opcj'^a Het Michels doorschemeren
ge er Pogingen in het werk worden
s^/fld om Rijkaard op andere ge-

dachten te brengen. „Een hoop
mensen biedt aan om met hem te
gaan praten, maar wij moeten niets
hebben van een postillon d'amour.
Wij hebben zelf onze antennes uit-
gezet die zeer gevoelig reageren op
signalen van Rijkaard. De tijd moet
leren of die signalen voldoende
sterk zijn. Als hij dat doet, kunnen
we gaan praten".

Dat signaal komt er volgens Michels
„beslist wel, hoe subtiel hij het ook
wil spelen". De eerste gedachten
gaan daarbij uit naar het duo Gullit-
Van Basten. Gullit heeft er voorlo-
pig echter een hard hoofd in dat
Rijkaard binnenkort op zn besluit
terugkomt. „Als in Milaan het Ne-
derlands elftal ter sprake komt,
heeft Rijkaard het altijd over 'jullie.
Om aan te geven dat het hem niet
raakt". Een andere mogelijkheid
zou kunnen zijn dat Robbie Hof-
man, de vertrouwensman van voor-
malige Ajacieden, Rijkaard over de
streep trekt.

„We weten allemaal", zegt Michels,
„dat Rijkaard momenteel heel sterk
speelt. Hij is echter wel diegene die
zich heeft teruggetrokken. Als hij
dat signaal afgeeft, moet hij nu ook
zelf het signaal kunnen geven dat
hij weer wil. Daarna kunnen we met
hem gaan praten, want dat doen we
nu niet".

" De KNVB wil Frank Rijk-
aard, hier met Rudi Voller tij-
dens het afgelopen zondag ge-
speelde duel tussen AC Milan
en ASRoma, proberen te bewe-
gen weer voor Oranje uit te ko-
men.

Dopingcontroles
ook bij jeugd

IV^BAUM - De artsen van de
M Atletiekbond (DLV) eisen
ge.o°k juniorenop doping worden
<ijs^ntroleerd. Na een langdurige
seh Uss'e over het thema in sport-kg,.o^ Kienbaum bij Berlijn, spra-
s*anH e boktoren zich uit als voor-
<irj- . rs van controles bij de beste
Wj Junioren tijdens internationale
<Jer .strijden. Ook wil het college on-
*Vp eicun_ van dokterKindermann
t*e r mogelijkheden tot onderzoek.
Seti en vragen financiële bijdra-
v6tl' ondermeer uit het bedrijfsle-
Verkl°m e zaak te betalen. In een
l^jj. 'aring beloven ze alle maatrege-
len- e steunen die genomen wordensWf verboden middelen in de

#Mario Been, hier in actievoor Pisa, is binnenkort vrijwelzeker te bewonderenopKaalheide.
Foto: DRIES LINSSEN
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binnen de Schaesbergse damge»
lederen nauwelijks temperen. JJ'De Ridder blijft verbazen. NM
een twijfelachtige start begint dt
Brunssumse dammotor steedf-
beter te draaien. Drie invallenc
moesten worden opgetrommelt'
voor het duel tegen De Een"1
dracht uit Tholen, maar de zegf
kwam nimmer in gevaar. Tegen"
over vijf winsten stonden drie
nederlagen.
Eureka staat dit seizoen in d^
hoek waar de klappen vallen'
Met negen man reisden de Heer'
lenaren af naar Gorinchem, d(.
club die vooraf samen mer
Schaesberg tot de belangrijkste
titelkandidaten werd gerekend
De 11-9 nederlaag was achterafnog niet eens zo slecht te noej;
men. Eureka, dat tot op heder'
slechts een schamel puntje ver1

zamelde, bengelt treurloos op dM
laatste plaats van de ranglij st»l
Eddy Zijlstra redde voor Eureka
de eer. i

Van onze medewerker
JEAN SNIJDERS

HOENSBROEK - De Hoensbroek-
se badmintonners van Victoria heb-
ben ervoor gezorgd dat koploper
BCO/Bali het kampioensfeest tot na
de jaarwisseling zal moeten uitstel-
len. Door een 6-5 overwinning op
Bali en een onverwachte 3-8 neder-
laag van Duinwijck is Victoria bo-
vendien doorgeschoven naar de
tweede plaats in de ranglijst.

grotere ervarenheid bij de spelers
van Bali speelde de Hoensbroekse
ploeg echter danig parten. De da-
mesdubbel tussen het koppel No-
termans/Nolten en Van Heemskerk-
/Kessels bezorgde Victoria welis-
waar de zege, maar was tevens de
laatste overwinning. Breuer: „Bali
beschikte over een geroutineerdere
ploeg, dat was wel duidelijk te mer-
ken. Jammer dat we op beslissende
momenten niet konden doordruk-
ken".In de uitwedstrijd enkele weken ge-

leden moesten de Hoensbroekena-
ren een smadelijke 2-9 nederlaag in-
casseren. „We waren dan ook zeer
gebrand op revanche en wilden per-
se winnen", aldus trainer Franz-Jo-
sefBreuer.
De start was voor de Hoensbroeke-
naren bijna subliem. Liefst vijf
overwinningen boekte men in de
zes enkelspelen. Alleen Renate Nol-
ten kon niet tot winst komen. In de
derde set moest ze na een 6-4 voor-
sprong alsnog haar meerdere erken-
nen in Kesselsen verloor met 7-11.

Met een 5-1 voorsprong op zak leken
de Victorianen onbezorgd aan de
dubbels te kunner. beginnen. De

Whippet kwam met een 3-1 voor-
sprong uit de enkelspelen. Vooral
de Maastrichtse dames Pieters en
Nieuwenboom verkeerden in bla-
kenden vorm en zetten zowel in de
singles als in het damesdubbel een
puike partij neer.

Whippet
Het in de tweedeklasse uitkomende
Whippet heeft zich opgewerkt naar
een tweede plaats op de ranglijst.
De Maastrichtenaren waren met 6-2
duidelijk een maatje te groot voor
het in degradatiegevaar verkerende
Nuenen. Whippet passeerde op de
ranglijst Boxtelse BC, dat tegen
Veghel een verrassende 4-4 neerzet-
te.

Uitslagen: Breektesten: Heren asp.: 1
Zaouini, Brunssum. Heren junioren: 1.
Leunk Chiu, Den Bosch. Heren seniord
Ferry Tanamal, Brunssum. Poomsees:'
renteams: 1. Chin-Hung, Helden. Dal
Taebaek, Maastricht. Heren sen. 1: 1. Hl
Beckers, Maastricht; 2. Abdel Zaoi
Brunssum; 3. Ferry Tanamal, BrunsS
Heren junioren: 1. Eschwin Handring, ï
el. Poomsees: Heren asp.: 1. Michel I>
Den Bosch. Dames sen.: 1. J. Spierts, V'
Dames jun.: 1. Sandra Wolfs, Stein. Daj
asp.: 1. Regi Severins, Maastricht; 2. 'mm Handring, Meijel; 3. Desiree Sco, H
len. Vertesprongen: Teams heren: 1. T1
Tong-11, Venray. Heren sen.l.: 1. Peter ï
ders, Horst. Heren sen.2.: 1. Jos Hen<i
Tegelen; 2. R. Geevink, Venray. Heren j
1.Daniel Kawarmala, Eindhoven. Damt
Linda Fridael, Eindhoven.

Gedeelde
vreugde bij
Maastricht

Heerlense dames komen kraehl tekort in Voorburg

Nieuwe hoop voor Rapid
Bij de heren moest Jacky Noya met
4-15 en 11-15 zijn meerdere erken-
nen in het aanvalsgeweld van Vrei-
ke. Ook de herendubbel gaf Whip-
pet af. In de beslissende set gingen
Noya en Wiilems nipt met 12-15
kopje onder.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

BRUNSSUM - De Nederlandse tae-
kwondo stijlkampioenschappen,
die in de Rumpen-sporthal in
Brunssum werden gehouden, zijn
succesvol verlopen voor de Lim-
burgse deelnemers. Van de totaal
achttien titels die er te winnen wa-
ren, kwamen er maar lieft dertien in
handen van de Limburgse deelne-
mers.

Een van de grootste uitblinkers was
ongetwijfeld de Brunssummer Fer-
ry Tanamal (26). Hij won de felbe-
geerde titel bij het breektesten. Ta-
namal: „Ik heb al diverse nationale
titels gewonnen, maar die van de
breektesten ontbrak nog. Ik wist
dat als mijn serie lukte, dat ik met-
een hoog zou scoren. En dat geluk
heb ik nu echt gehad. De breektest
van de Brunssummer was zonder
meer de beste die er werd getoond.
Van de vier planken trapte hij er
twee in één sprong, eerst zijwaarts
waarna nog een achterwaartse volg-.de, door. Roermondenaar Leslie
Hoefnagels, die drie jaar bezitter
van de nationale breektest-titel was,
kwam deze keer slecht voor de dag.
Zijn sprong mislukte. Hoefnagels:
„Ik heb er misschien wat te weinig
op geoefend. Toen ook nog deeerste
sprong mislukte, was ik te zeer ge-
spannen om de tweede goed te
doen". Overigens kon Hoefnagels
toch bijzonder tevreden zijn. Hij
werd nationaal kampioen bij de
stijltechnieken. Harrie Beckers van
Taebaek (Maastricht) prolongeerde
zijn titel bij de poomsees.

MAASTRICHT - In haar thuisWl
strijd tegen Elephants heeft Jtweede team van de MaastricH
rugbyclub haar koppositie in
vijfde klasse waar gemaakt. Jmengelmoes van studenten en oi
varen spelers aangevuld met enk
routiniers blijkt elkaar op de eet
andere manier goed te vinden-
het begin van de wedstrijd had'
de voorwaartsen nog moeite eIW
te vinden, maar gaandeweg ging]
beter. De voorwaartsen namen <j
ook de meeste try's voor hun r&
ning, waarbij het sterke spel van
pas zeventienjarigePascal Beek,'
goed was voor drie scores, op w
Eindstand: 38-0.

'Gouden wissel'
HC Maastricht

In de gemengddubbels stelde Maas-
tricht weer orde op zaken. Reeds na
het eerste gemengddubbel van Pie-
ters/Willems tegen Van Berkel/Vrei-
ke had de Maastrichtse ploeg de
buit binnen.

Rob Alarm al
uitgeschakeld

KERKRADE - Tijdens het vijfde
ranking toernooi van de Nederland-
se Poolbiljartbond, gehouden in ca-
fé Willem Teil in Kerkrade, is de lei-
dervan de ranglijst, Heerlenaar Rob
Alarm, op de derde dag gesneuveld.
Hij werd al in de voorronde uitge-
schakeld door Normam Lee.

Van onze volleybalmedewerker
MAASTRICHT/VOORBURG - De,
tot nu toe, weinig verheffende com-
petitie-uitslagen brachten afgelo-
pen week NMS/Rapid coach Tjeu
Raven en zijn selectie tot het besluit
om vanaf januariaanstaande de trai-
ningsfrequemtie op te gaan krik-
ken. Een voornemen dat blijkbaar
nieuwe krachten bij de Maastricht-
se volleybalsters heeft losgemaakt,
want afgelopen zaterdag boekte de
equipe zijn eerste seizoensoverwin-
ning ten koste van Normis/Orion:
3-0(16-14,15-10,16-14). .

veel eredivisie-ervaring, maakte op
de beslissende momenten net iets
minder eigen fouten: 3-1 (16-14, 15-
-12, 10-15, 15-11). VCH had technisch
meer in huis, maar kwam met name
op de hoekposities pure aanvals-
kracht tekort. Coach Jos Geraedts:
"Daarnaast ging van onze opslag
vandaag iets minder dreiging uit.
Met als gevolg lange rallies, waarin
hard gestreden werd voor elk punt.
Ondanks de nederlaag ben ik rede-
lijk content. De ploeg heeft zich pri-
ma geweerd tegen een surplus aan
lengte en routine bij Tonegido."

Dubieus
Voor EMRC 1 is de competitie ge
pen. Na de schitterende start v°
den onnodige nederlagen zo'
men afzakte naar een grauwe fll
denmootpositie. De nederla.1
reeks werd destijds ingeleid dj
Old Fants, waar EMRC nu op'zoek ging. EMRC startte goed, >
sterkere voorwaartsen en bepa»
in de eerste helft het wedstri
beeld, maar kon niet tot scoren j
men. Na de 0-0 ruststand kon
Fants in het begin van de twe*
helft snel twee try's scoren, een d'
een fout van de Maastrichtena'
en een door een zeer dubieuze'slissing van de referee. Deze refe'
bleef het verdere wedstrijdbeeld'
palen door de meest vreemdsoo'
ge beslissingen te nemen die all*
Maastrichts nadeel uitvielen. V^
Maastricht was er derhalve wei'
eer te behalen. Eindstand: 22-0.

In de vierde klasse deed Bom
uitstekend tegen Buuldozers (2'
en Grasshoppers won volgens
wachting bij Oe Moe Me Noe (0-

De Maastrichtse dameshockeyers,
die dit jaarvoor het eerst in de eer-
ste klasse zaalcompetitie uitkomen,
verloren tegen de sterke ploeg van
Venlo met 10-6. Maastricht onder-
vond de nodige pech door het ont-
breken van keepster Marisa Sibilio.

MAASTRICHT - De hockeyheren
van Maastricht moesten afgelopen
zondag in sportzaal de Donderberg
in Roermond genoegen nemen met
een 13-7 nederlaag in de derbytegen
Concordia. Wat een revanche op de
oude klassegenoot Concordia moest
worden, pakte anders uit. Na een
vrijwel gelijkopgaande eerste helft,
werd Maastricht in de tweede helft
volkomen weggespeeld. Dit werd
mede veroorzaakt doordat een
kwartier voor tijd, bij een 6-4 achter-
stand, de Maastrichtse keeper werd
ingewisseld voor een aanvaller. Een
'gouden wissel' die de ploeg fataal
werd. Concordia scoorde het ene
doelpunt na het andere waardoor
Maastricht hopeloos achter de fei-
ten aanliep. Het terughalen van de
keeper vlak voor het einde van de
wedstrijd bleek te laat, Concordia
won met 13-7.

set. Daarin boog deploeg van coach
Hub Didderen een 14-11 tussen-
stand om in 14-16. Karin Rietbroek
onderscheidde zich in dit duel van-
uit het opslagvak. Geevers/VCL ver-
zilverde de strijdlust met een op-
merkelijke zege bij het sterke Rooy-
se VK: 2-3(15-8, 15-12, 13-15,3-15, 13-
-15). Rapid 2 zit duidelijk in een
zwakkere periode. De ploeg leed op-
nieuw een nederlaag, ditmaal bij VC
Velden: 3-0 (15-10, 15-12, 15-11). Jo-
kers VC coach Henk Pastoor gaf in
de ontmoeting tegen Sonder-
meyer/SVL de regie in handen van
Laudy Janssens. De omstelling le-
verde Jokers VC een wedstrijdpunt
op in deze lastige tweestrijd: 3-2 (15-
-7,15-9, 12-15, 14-16, 15-6). VCH 3 ten-
slotte stevent onomwonden op de
vierde titel in successie af. De Heer-
lense routiniers klopten in Baexem
hekkesluiter Bach SV met 0-3 (9-15,
5-15, 12-15).

Voerendaal
In de derde divisie consolideerde
VC Voerendaal de goede ranglijst-
positie met een 1-3 (8-15, 15-5, 14-16,
4-15) overwinning bij VC Dynamic.
Het knappe resultaat vond zijn oor-
sprong in de eindfase van de derde

"Deze zege zorgt voor een totaal an-
der gevoel in de groep. Het is een
mentale injectie, die duidelijk
maakt dat het seizoen bepaald nog
niet verloren is," oordeelde en opge-
luchte Tjeu Raven na afloop. On-
danks een nauwelijks overwonnen
griepaanval was Margot Copal de
absolute uitblinkster in NMS/Rapid
gelederen. Haar variabele service en
aanvalskracht fungeerden als inspi-
ratiebron, waarin haar ploeggeno-
ten werden meegezogen. Zowel in
,de eerste als in de derde set wist
NMS/Rapid met fraai verdedigen
een 12-14 achterstand ongedaan te
maken.

In Voorburg ontwikkelde de ont-
moeting tussen Tonegido/Voorburg
en VCH zich tot een boeiende
krachtmeting tussen twee gelijk-
waardige ploegen. De thuisploeg,
beschikkend over speelsters met

Pascal Savelkoul
revancheert zich

Van onze tennismedewerker

WEERT - De Limburgse jeugd-
kampioenschappen in tennishal
Wertha in Weert is verlopen zo
als de plaatsingslijst deed ver-
moeden. Alle eerste geplaatsten
slaagden erin om de titels mee
naar huis te nemen. Alleen bij de
jongens tot en met twaalf jaar
ging de titel naar de nummer drie
Sebastian Neuhaus uit Aken. Bij
de jongens tot en met 18 jaar
heeft Pascal Savelkoul uit Maas-
tricht zich gerevancheerd voor
de nederlaag van vorig jaar, toen
hij in de finale tegen Bart te Nij-
enhuis de strijd moest staken.
Tegen De nummer twee van de
plaatsingslijst Martijn John
Voorbraak heerste hij en won
met 6-1, 6-4.

Bij de meisjes in de oudste leef-

tijdscategorie maakte ook ieder-
een zich waar. De titel ging naar
Chantal Leenen uit Melick die
slechts twee games (6-2, 6-0) ver-
loor in de finale tegen tegen
Yvonne Kraus uit Grubbenvorst.
Bij de jongens tot en met 16 jaar
ging de finale tussen Sjeng
Schalken uit Kinrooi en Rogier
Wassen uit Posterholt. Deze keer
was Schalken met 6-3, 6-1 de
meerdere. Bij de meisjes was de
verrassing de uitschakeling van
Lili Mostard uitBeek (tweede ge-
plaatst) al in de kwartfinale. Dit
gebeurde door Valerie Salden,
die uiteindelijk met de vierde
plaats genoegen moest nemen.
Saskia Mulder kwam in de halve
finale tegen Angeline de Groen
ook licht in moeilijkheden (6-7,
7-5, 6-1), maar in de finale tegen
Inge Slangen was zij weer heer-
seres (6-2, 6-3).

lason geeft zekere
winst uit handen

Valkenbuigsen kunnen stijgende lijn niet vasthoud

VCL nadert koppositie
Wil moet wijken voor homogene Landgraafcombinatie

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

LANDGRAAF - De eerste derby se-
dert jarentussen de volleybalteams
van Geevers/VCL en VCH bracht
iets terug van de spetterende, sfeer-
rijke duels diein een roemrijk verle-
den werden uitgevochten. De
krachtmeting ontpopte zich tot een
boeiend tweegevecht, met de homo-
genere thuisploeg als terechte win-
naar: 3-1 (15-6, 15-13, 8-15, 15-3). Om-
dat de concurrentie elders veren
riet, is Geevers/VCL de koppositie
tot op één punt genaderd.
VCH, zonder Ad Vonken(werk) en
JosKnoop(blessure), had in de ope-
ningsset nog teveel problemen met
h»t hoge speeltempo dat Gee-

vers/VCL hanteerde: 15-6. Torn
Spijkers, sedert twee weken weer in
training bij zijn oude club, werd
vanaf de tweede set door VCH
coach Peter Arets tussen de lijnen
gestuurd. Prompt won de partij aan
inhoud en balans, vooral door een
betere netbewaking van de VCL
middenaanvallers Guido Goertzen
en Tino, Bellemakers. Bij 13-13 ont-
snapte de thuisploeg aan setverlies
na twee mislukte Heerlense combi-
naties (15-13), maar de felle Felix
Petit stuwdezijn teamgenoten in de
volgende doorgang met veel gewon-
nen rallies naar 8-15. Geevers/VCL
coach Wim Reinaerts: "In deze fase
wisten we weinig aan te vangen met
de servicedruk die VCH uitoefen-
de."'

Het was veteraan Martin Engelen
die in de afsluitende periode zijn
ploeg weer op het juiste spoor wist
te dirigeren. Hij vond feilloos de
mokers van Guido Goertzen en Jan
Grimberg: 15-3. VCH keuzeheer Pe-
ter Arets concludeerde na afloop:
"Onze foutenlast was iets hoger en
dan ben je gezien tegen dit Gee-
vers/VCL. Desondanks was hier
vanmiddag naar mijn indruk sprake
van pure volleybalpromotie." Een
mening die ook zijn Geevers/VCL
collega Wim Reinaerts was toege-
daan: "VCH heeft het ons niet ge-
makkelijk gemaakt. We kwamen
niet in ons normale spel, maar had-
den genoeg nominale kwaliteit in
huis om de punten veilig te stellen." " Ellen Brands van Auto Caubo lason is de Animo-verdedi-

ging te snelafin de break-out. De Valkenburgsen leden en onno-
dige nederlaag. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van onze handbalmedewerker
VALKENBURG - Auto Coubo/la-
son heeft in de thuiswedstrijd tegen
Animo uit Rijswijk de goede lijn
van de laatste weken niet kunnen
vasthouden. De Limburgse dames
leden een volkomen onnodige 11-13
nederlaag, waarbij in de slotfase het
missen van legio kansen fataal
werd.
In een pittige, maar zeker niet on-
sportieve, wedstrijd liep Fiona Biel-
ders in de negentiende minuut al te-
gen haar derde tijdstraf op, waarna
zij kon gaan douchen. lason had het
betere van dewedstrijd maar slaag-
de er niet in dat overwicht afdoende
tot uitdrukking te brengen in de

score.

Halverwege de partij leidde la*
met 6-5 en toen de thuisclub ifl,
tweede helft uitliep naar 11-8 "■was na ongeveer een kwartier Sf
len) leek de derde overwinning
rij een feit. Maar vanaf dat morfl*
liep alles fout wat er fout kon loP:
Terwijl de Valkenburgse produ''
totaal stokte en de fraaiste kaf*
onbenut bleven, gebruikte het e\\
ren Animo deze blackout om di
terbij te komen en de 11-11 stand'
55 minuten, zelfs nog uit te boU*<
tot 11-13zege. Mariet Crutzen (s)'
len Brands (3) en MarciaKuijpef 5
waren in de eerste 45 minutei1
beste schutters aan lason-zijde.

Van onze medewerker TIBERT LAGARDE
HEERLEN - De streekderby tussen koploper Hertel/Braggarts
en Kepu Stars is door de Heerlenaren slechts moeizaam in
winst omgezet: 90-78. Universal Basketbal Kimbria won ge-
makkelijk van Luba Leiden met 84-59. Dunatos blijft puntloos
na het verlies van 79-73 tegen Hoppers.

De Heerlense Braggarts zijn met
vallen en opstaan herfstkampioen
in de overgangsklasse geworden.
Na het gestuntel van vorige week
bleek de thuisclub de oude vorm
nog niet hervonden te hebben. In de
openingsfase oogde het spel rede-
lijk. Het gehandicapte Kepu Stars
dat drie spelers moest missen in
verband met de belangrijke wed-
strijd Braggarts 4-Kepu 2, die de
Kerkradenaren met 1 punt verschil
wonnen, moest in de beginfase dul-
den dat de thuisclub een voor-
sprong nam. Via 20-10 en 38-22 werd

het verschil bij rust zestien punten:
50-34.
Na de pauze leek er geen vuiltje aan
de lucht. De strijd ging volledig ge-
lijk op tot in de twaalfde minuut: 77-
-61. Daarna stokte de Heerlense sco-
re-machine. Gedurende vier minu-
ten strafte Kepu de fouten meedo-
genloos af en kwam terug in derace
tot 79-71. Het Kerkraadse fysieke
spel eiste zijn tol. Drie spelers moes-
ten met de maximale 5 fouten het
speelveld verlaten waardoor Bragg-
arts de tijd nog maar behoefde uit te
spelen.

BC Victoria
lachende derde

Kepu dwingt Braggarts

tot uiterste krachttoer
" Het Heerlense
Braggarts had de
grootste moeite met
hetfysiek sterke
Kepu Stars uit
Kerkrade.

Foto: FRANS RADE

LANDGRAAF - De dammers
van DVS Schaesberg stevenen li-
nea recta af op het kampioen-
schap in de tweede klasse. In de
zevende ronde werd het belang-
rijke duel tegen Middelburg met
12-8 gewonnen. Het Brunssumse
De Ridder is na de 13-7 winst op
De Eendracht opgeklommen
naar de derde plaats. Eureka uit
Heerlerheide kwam niet verder
daneen 11-9 nederlaag tegen Go-
rinchem en degradeert vrijwel
zeker.

DVS heeft de laatste hoge horde
op weg naar het kampioenschap
in de landelijke tweede klasse
met succes genomen. Middel-
burg geldt al jaren als een van de
meest gevreesde tweede klas-
sers. DVS speelde gedurfd en ge-
concentreerd. Karel Leemreize,
WillyMaertzdorf en Louis Peters
haalden voor DVS de volle buit
binnen. Een nederlaagvan Jacob
Schuller kon de feestvreugde

Dertien maalgoud voor Limburgse taekwandoke

Ferry Tanama
in glansrol

Dammers DVS in
zicht van haven

sport regio oost-zuid
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Roda 2 tegen
Mönchengladbach

KERKRADE - Het tweede elftal
van Roda JC speelt vanavond op
Kaalheide tegen de reserves van
Borussia Mönchengladbach. De
ontmoeting vindt plaats om half
acht. Het betreft een wedstrijd in
het kader van de beloftencompeti-
tie.

Vialli ontbreekt
bij Italianen

ROME - De Italiaanse bonds-
coach Vicini heeft spits Gianluca
Vialli niet geselecteerd voor de
EK-kwalificatiewedstrijd op Cy-
prus, komende zaterdag. Vialli
mist na langdurig blessureleed
nog altijd wedstrijdritme en is
vervangen door zijn clubgenoot
Attilio Lombardo. Vialli brak in
december 1989 een voet en werd
later aan de linkerknie geope-
reerd. In november maakte hij
zijn rentree in de Serie A, maar
zondag speelde hij niet.

Feyenoord neemt
toernooi in

eigen beheer
ROTTERDAM - De Stichting
Feyenoord gaat volgend jaar de or-
ganisatie van het internationale
toernooi, in De Kuip in eigen be-
heer nemen. Daarmee komt een
einde aan de samenwerking met de
Stichting 'Rotterdam AD-toer-
nooi, die ruim tien jaarvoor de or-
ganisatie zorg heeft gedragen en de
financiële risico's droeg. De be-
langrijkste reden het evenement
voortaan zelf te organiseren, is het
feit dat transfers van spelers en,
sportieve contacten meer en meer
worden gerealiseerd door het spe-
len van vriendschappelijke wed-
strijden en toernooien in binnen-
en buitenland. Omdat Feyenoord-
slechts zijdelings verantwoordelijk
was voor het eigen toernooi, bc-:
stond de indruk bij de Rotterdam-
se club dat de zakelijke mogelijk-
heden ervan onvoldoende werden
benut.

Michels heeft Malta tegen Fin-
land aan het werk gezien. „Die
wedstrijd zal niet met de onze te
vergelijken zijn. Malta ging er te-
gen Finland van uit dat daar één
van hun weinige kansen lag om
een wedstrijd te winnen. In het
verleden hadden zij de Finnen
immers ook in een thuiswed-
strijd verslagen. Ik kan niet aan-
nemen dat zij denken tegen ons
dezelfde kans te hebben".

het duel met Finland, dat tenslot-
te dankzij eenblunder van denu
niet geselecteerde Buttigieg in
de laatsteminuten toch eindigde
in een gelijkspel van 1-1, duide-
lijkvooruit is gegaan. „Het is niet
meer het heel kleine voetballand
dat wij ons van vroeger herinne-
ren. Daarvoor is hun aanpak ook
te professioneel geworden".

Malta pakt de zaken inderdaad
serieus aan. De twintig interna:

nals krijgen dat geld van hun
werkgever, waar zij slechts for-
meel in dienst zijn, of van de
bond, dievoor training en derge-
lijke een jaarbudget van een mil-
joen gulden heeft.

Gary Lineker
sportiefste
voetballer

ZÜRICH - De Engelse voetballer
Gary Lineker heeft van de interna-
tionale voetbalbond FIFA de spor-
tiviteitsprijs van 1990 gekregen.
Aan de onderscheiding is een be-
drag van 65.000 gulden verbonden.
De 30-jarige international ontvangt
de prijs omdat hij in zijn loopbaan
als prof nooit een gele of rode kaart
heeft gekregen. Lineker speelde by'
achtereenvolgens Leieester City,
Everton, Barcelona en Tottenham
Hotspur, zijn huidige club. In een
bericht van de FIFA staat: „Gary
Lineker is, in de ogen van de FIFA,
het levende bewijs hoe sportiviteit
in topvoetbal en persoonlijk succes
kunnen samengaan". Lineker was
tijdens de wereldtitelstrijd van Me-
xico in 1986 topscorer met zes doel-
punten en had by het WK in Italië
vier keer succes.

Duitse trainer heeft ook hun
speelstijl enigszins gewijzigd,
waardoor er meer variatie in is
gekomen, hij heeft er wat oppor-
tunisme in gebracht. Maar het is
natuurlijk geen topploeg, al heb-
ben zij de Finnen langdurig bui-
ten de wedstrijd gehouden".

" Bondscoach De Ruiter heeft
twee wijzigingen aangebracht in
het elftal van Jong Oranje, dat
vorige week de oefenwedstrijd
tegen Volendam met 2-0 verloor.
In dewedstrijd tegen en op Malta
nemen vandaag De Ron en
Scheepers de plaatsen in van»
Van derSar en De Kruyff. De op-
stellingvan Jong Oranje: De Ron
(PSV); Elzinga (FC Twente),
Vink (Ajax), Roest (FC Utrecht)
en Karnebeek (FC Twente); Tau-
ment " (Feyenoord), Lanckohr
(MVV) en Numan (FC Twente);
'Scheepers (PSV), Ronald de
Boer (Ajax) en Brusselers (Fortu-
na Sittard).

„Die werkwijze heeft resultaat
gehad", oordeelde Michels. „Je
mag geen tegenstander meer ver-
wachten, die na rust in elkaar
klapt. Die tijd is echt voorbij. De

tionals trainen acht keer per
week onder de Duitser Horst
Heese met de nationale groep,
plus nog één of twee maal met de
eigen club. De twintig geselec-
teerden ontvangen daarvoor een
vergoeding, die hen een inko-
men garandeert van zon 1500
gulden per maand, wat boven
het Maltese gemiddelde ligt.
Daarnaast kunnen er bij de clubs
ook nog kleine premies verdiend
worden. De Maltese internatio-Michels vond dat Malta, zoals in

'Ik ben in een hele andere wereld terecht gekomen'

De bliksemcarriére van Jerry de Jong

Topbezetting
Breij- toernooi

HOENSBROEK - Het Herschi-
/Breij-tennistoernooi beschikt zo-
wel kwalitatief als kwantitatief
over een sterke bezetting. Van 21
tot en met 30 december moet wed-
strijdleider John Sistermans in to-
taal meer dan achthonderd partijen
laten spelen. De kwaliteit van het
deelnemersveld komt vooral naar
voren in de B-l categorie. Alle Lim-
burgse toppers geven acte de pré-
sence. Gijs Verheijen uit Sevenum
en Pascal Hos uit Susteren, die re-
gelmatig in het buitenland spelen,
behoren tot de favorieten. Ook Rob
van Oppen en Stephan Ehritt zijn
van de partij. Op het laatste mo-
ment heeft Rogier Wassen zich ook
ingeschreven, nadat zyn reis naar
Zuid-Amerika niet doorging.

|^ iEERLEN - In de derde ronde

" het toernooi om de NHV-hand-
beker bij de dames worden deze
"k de volgende wedstrijden ge-
eld: vanavond (20.00 uur, Zeve-
r) OBW-lason, morgenavond
OO uur, De Haamen Beek) Cae-

donderdag-
i. ld (20.30 uur, Munstergeleen)

NM-Loreal.
eedfTTARD-AV Unitas houdt zon-
Her: de derde winterloop. De start is
nelc 10.30 uur bij het kasteel Lim-
Een^t- Het parcours leidt onder an-
zeg£ door het Limbrichter Bos. De
genenden zijn 3, 5 of 10 km.
dril

WELLINGTON - De organisatie, di het tennistoernooi in Welling-
Hen» het eerste van de ATP-tour in
[eerl. hebben besloten Björn Borg

di zogenaamde wild card aan te
me?en- De 34-jarige Zweed, in hetks^eden zes keer winnaar van Ro-
enjd Garros en vijfmaal de beste op
eraffbledon, is weer in training en
noe'?icn opmaken voor een rentree,
dejfis niet bekend ofBorg ingaat op
verWtnodiging.
3 d-ONDEN - De Engelse sportlief-
ijsobers hebben voetballer Paul
ekacoigne gekozen tot sportman

'het jaar 1990. De populaire mid-
—helder van Tottenham Hotspur
" *g de voorkeur boven Stephen

'Aïfldry (snooker) en Graham
°ch (cricket).
'ONDEN - De Braziliaan Rober-
loreno heeft een contract onder-

Isnd bij de formule 1-stal Benet-

" De 31-jarige coureur neemt in
■team de plaats in van de bij een
'copter-ongeluk zwaar gewond

Alessandro Nannini.
&ÜSSELDORF - De Oostenrijk-
hamer JozefHickersberger heeft
1 contract tot medio 1992 gete-
ld bij de Bundesliga-club Fortu-

.i Düsseldorf. Hickersberger be-'
'.' j} na de jaarwisseling bij Düssel-
ore *> als de huidige trainer Ristic is
■es^rokken naar Schalke '04. Hic-
D/}*sberger stopte enkele maanden
; | eden als bondscoach van Oosten-
fnSS! na de desastreuse nederlaag te-
g, l/> de Faeröer.
1 v>
:VJWENEN - Tennisser Thomas

en skister Petra Kronberger
-, H 1 door de sportpers van Oosten-
.Te uitgeroepen tot sportman en
?r JjOüw van het jaar.

Telstar speelde, hadden Groningen
en Sparta belangstelling, maar
steeds als ze wilden komen kijken,
was ik geblesseerd".

EINDHOVEN/LA VALETTA - Symbolische, kan het bijna
niet. Net als Jerry de Jong aanschuift voor het interview ver-
laat Stan Valckx via de achterdeur de Herdgang, het trainings-
complex van PSV. Net als bij Oranje. „Zo zie je maar weer hoe
betrekkelijk alles is", verwijst de Amsterdamse Surinamer
naar zijn Limburgse collega in PSV-dienst. „Je kunt als een ko-
meet omhoog schieten, maar je kunt ook heel snel naar bene-
den gaan. Ook daar hou ik rekening mee".
Drie maanden geleden, op Sicilië te-
gen Italië, stond Valckx nog in de
Oranje-elf en vocht De Jong een
verbeten strijd om een basisplaats
bij PSV. Terwijl de een (Valckx)
zich nu het hoofd sufpiekert wat hij
heeft misdaan, is de keuze van de;
ander (De Jong) bijna vanzelfspre-
kend na zijn imponerende debuut
vorige maand tegen Griekenland.

EIfsteden willen
WK voetbal '94

„He gonebe an international", deed
Bobby Robson twee maanden gele-
den de toen nog als gewaagd beoor-
deelde voorspelling. „En hij had
nog gelijk ook", zegt Jerry de Jong
aan de vooravond van de EK-inter-
land tegen Malta. Maar dat het zo
snel zou gaan, nee, dat had-ie nooit
durven dromen. „Ik wist van mezelf
dat ik best aardig kan voetballen,
anders had PSV mij ook niet ge-
kocht, maar dat ik nu al in het Ne-
derlands elftal sta, datzal niet vaak
gebeurd zijn".

- Ruim vier maan-
f 1voor de sluitingsdatum hebben

# steden zich officieel kandidaat

I^teld voor het gastheerschap van
I. eindronde van de wereldtitel-

«"id voetbal in 1994. De elf maak-
-1 gezamenlijk 720.000 gulden over

tde rekening van het organisatie-,
Negen van de elfwillen bo-
de loting organiseren, die

december '92 wordt gehouden.
sw zijn Chicago, Dallas, Houston,
t Pftolulu, Kansas City, New Vork,
iclWotte, Orlando en Phoenix. Met
n i2e negen hebben Minneapolis en

" ?'ladelphia gevraagd om de orga-
oifatie van wedstrijden.

trainerscarrousel

lotto

d^YQELSHOVEN - Op het einde
ÏK^ het seizoen neemt Hoensbroe-
igr^ar Jo Gerards, die in het bezit is
1 <r hetB-diploma oefenmeester, af-reed als trainer van Laura. Hij is
an"1 twee jaar bij deze club werk-
i, geweest.

Dat mag je wel zeggen. Zijn erva-
ring in de eredivisie bestaat uit zeg-
ge en schrijve 16 hele wedstrijden,
een paar bekerduels en drie Europa
Cup-wedstrijden. En dat is nou niet
bepaald een getuigschrift op basis
waarvan een bondscoach je oproept
voor de nationale ploeg. Dat deed
Michels dus wel en daar heeft-ie
voor de wedstrijd tegen de Grieken
in Rotterdam geen seconde spijt
van gekregen. Van Basten noemde
de atletische en wendbare verdedi-
ger van PSV een openbaring, Mi-
chels prees hem vanwege de over-
tuigende manier waarop hij Sarava-
kos had bespeeld.

Maar hoe is het in hemelsnaam mo-
gelijk dat een verdediger met de
kwaliteiten van Jerry de Jong tot zn
24ste meehobbelt in de eerste divi-
sie? Eerst bij AZ (twee jaar), daarna
driejaarbij Telstar en vervolgens 15
maanden bij Heerenveen. Pas daar
kwam een eredivisieclub, PSV dus,
eindelyk op het spoor van de Suri-
naamse atleet. Blessures, zegt-ie
zelf. „Toen ik nog in Amsterdam bij
SDW speelde, kreeg ik een uitnodi-
ging van Ajax om een testwedstrijd
te spelen, maar moest ik door een
blessure afbellen. Daarna heb ik
nooit meer iets gehoord. Toen ik bij

LYON - De 21ste partij in de
schaaktweekamp om de wereld-
titel tussen de Sovjets Gari Kaspa-
rov en Anatoli Karpov die voor gis-
teren op het programma stond,, is
uitgesteld tot morgen. Wereldkam-
pioen Kasparov maakte gisteroch-
tend bekend gebruik te willen ma-
ken van zijn laatste time-out. De
stand in de tweekamp is 11-9 in het
voordeel van Kasparov.

Meyers wint topper tegen Cosmos

, ° 50: eerste prijs: geen winnaar. Twee-
jQ^Prijs: drie winnaars elk bruto
j.,u-000,00. Derde prijs: 107 winnaars elk

gJ_° f 2.099,80. Vierde prijs: 3719 win-vCs elk ’ 60,40. Vijfde prijs: 61.449 win-
roC elk ’ 5,00. Cijferspel 50: eerste prijs:
iflfrd vv'nnaar- Tweede prijs: vijf winnaars.
dh ü PrÜs: zestien winnaars. Vierde prijs:

'j|lt "'"nnaars. Vijfde prijs: 2338 winnaars.
ïit eerste prijs: achttien winnaars elk

) Vjf 1.036,40. Tweede prijs: 31 winnaars
)Mi 28,80. Derde prijs: 4979 winnaars elk

ißvis Toto-gelijk 50: eerste en tweede
:L.' Seen winnaar. Derde prijs: vier win-

[ fer elk f 415,80. Vierde prijs: 166 win-iP^elk/ 15,40.

oefenvoetbal

>K_:
"ef anda-Nyswiller (19.30)

De kans om zich te onderscheiden
was hem vorig seizoen niet ver-
gund. Onder Hiddink speelde hij
anderhalve wedstrijd (Ajax, Gro-
ningen) en mocht hij als invaller op-
draven tegen Sparta. Dat was alles.
Toch leed zijn zelfvertrouwen er
niet onder, zegt-ie. Zijn inzet even-
min. „Ik heb steeds tegen mezelf ge-
zegd: als de kans komt, zal ik die
met beide handen grijpen. Ik had na
dat eerste jaar wel kunnen roepen:
ik wil weg bij PSV, maar zo steek ik
niet in elkaar. Ik wilde bewijzen wat
ik kon, diekans kreeg ik niet. En als
je niet speelt, kunnen de mensen
oók niet over je oordelen. Tuurlijk
vond ik het vervelend dat ik steeds
op de tribune of de bank zat, toch
ben ik altijd in mezelf blijven'gelo-
ven. Geduld loont, dat zie je maar".

Voetbalhart
Jerry de Jong heeft het voetbalhart
op de goedeplaats. PSV vaart er wel
bij. „Ik ben in een andere wereld te-
recht gekomen. Niet wat het voetbal
betreft, want dat is overal hetzelfde,
maar wel alles er omheen. Als ik
vroeger met de club een punt ver-
loor, was dat jammer, maar hier, bij
PSV, mag je niet verliezen. Ook
daar leer je mee leven. Nee, ik heb
geen last van die druk. Opmerkelijk... misschien wel als je pas een paar
wedstrijden in de eredivisie hebt ge-
speeld en in Oranje tussen jongens
staat als Van Basten en Wouters.
Maar dat heb ik wel zelf afgedwon-
gen door elke wedstrijd goed te spe-
len".
Hij zegt het met een blijmoedigheid
alsof elke dag voor hem een feest is.
Het blijkt de praktijk. „Ik wil genie-
ten van het leven zonder daarbij de
realiteit uit het oog te verliezen.
Weet je, voor hetzelfde geld had ik
ook in het Vliegtuig dat verongeluk-
te op Zanderij gezeten en was ik er
niet meer geweest. Lachen, plezier
maken, het hoort bij het leven. Ik
heb ook dagen dat ik denk: shit.
maar dan zeg ik er meteen achter-
aan: kop op Jerry, zo erg is het niet".

Uitstel 21ste
partij tweekamp

Van onze medewerker
TJEU STEMKENS

HEERLEN - In de landelijke eerste
divsie C ging door een trip van het
Nederlands team in Spanje slechts
één competitieduel door. FC Wierts
maakte thuis korte metten met hek-
kesluiter Normakoestiek, 6-1. In de
tweede divisie werd de topper tus-
sen Meyers en Cosmos een gemak-
kelijke prooi voor de Geleense
ploeg.

De thuisclub bezat de betere indivi-
duele klasse in de personenvan An-
dre Geurts en Dominico Virdis. de
akties van deze beide gevaarlijke
spitsen beslisten de wedstrijd in het
voordeel van de thuisclub, 5-1. Door
dit resultaat kwam H.Meyers op
kop samen metLuc/'t Brikske dat in
een matig duel een punt verspeelde
tegen Bastings, 2-2. Cosmos viel te-
rug naar de derde plaats op een punt
van de beide koplopers.

Het duel tussen Meyers en Cosmos
had toch een aardig aantal toe-
schouwers naar de Glanerbrook ge-
trokken. Bij de thuisclub speelde
coach Paul Hendriks mee, omdat

verdediger Harco Gerrits verstek
moest laten gaan vanwege een ge-
kneusde teen. De coach deed het
niet onverdienstelijk. Hij zorgde,
achterin voor de nodige rust. In
Kerkrade had Meyers ook al gewon-
nen en toen en ook nu was de grote-
re gretigheid en betere individuele
klasse van doorslaggevende beteke-
nis. Cosmos is te zeer afhankelijk
van de akties van Robert de Mey,
die tegen de goed gegroepeerde
Meyersdefensie weinig kansen
kreeg.

Nadat Leon Gubbels enkele dotten
van kansen had laten liggen,rondde
Andre Geurts een aktie langs de lijn
bekwaam af. Cosmos zocht nu vol
de aanval, maar werd in die over-
moed gelijk afgestraft door een tref-
fer van Virdis. Cosmos bleef druk-
ken, zonder echt gevaarlijk te wor-
den. Vlak voor rust betekende bal-
verlies aan Cosmoszyde 3-0. Toen
Virdis vlak na rust zijn opponent de
bal ontfutselde en beheerst scoorde
was het duel definitief gelopen. De
thuisclub verslapte en daardoor
konden de bezoekers nog de eretref-
fer realiseren. Vlak voor tijd maakte

Klompenhouwer het kwaliteitsver-
schil helemaal duidelykin de score,
5-1. Met deze nederlaag kwam een
einde aan reeks van acht overwin-
ningen op rij van Cosmos.

IC:
FC Wierts-Normakoestiek 6-1 (3-0) - 1-0 en
2-0 P.Lenferink, 3-0 en 4-0 G.Goulding, 5-0
P.Lenferink, 6-0 G.Goulding, 6-1
D.v.d.Wiel.
De stand: l.Bunga Melati 11-17 (39-20)
2.Hooghuis Sport 11-17 (38-21) 3.Dousberg
Pare 10-15(32-22) 4.Bouwfonds 11-14(42-31)
s.Molier Intramast 11-12 (39-33) 6.FC Wierts
12-12 (41-36) 7.Schoenenreus 10-9 (34-37)
B.Tongelreep 10-9 (26-33) 9.Stap in Entree
10-8 (34-38) 10.FC Brunssum 10-7 (28-31)
II.ZW Roermond 10-5 (30-42) 12.Norma-
koestiek 12-3 (16-54).

2 F:
H.Meyers-Cosmos 5-1 (3-0) - 1-0 A.Geurts,
2-0 D.Virdis, 3-0 A.Geurts, 4-0 D.Virdis, 4-1
R.de Mey, 5-1 R.Klompenhouwer.
Keelkampers-Fermonia Boys 1-5 (1-2) - 1-0
Heuts, 1-1, 1-2 en 1-3 E.Fermont, 1-4
H.Maassen, 1-5 E.Fermont.
Heel-'t Haöfke 1-3(1-3) - 0-1 en 0-2 J.Leato-
mu, 0-3 M.Jejanan, 1-3 G. de Renet.
Luc/'t Brikske-Bastings 2-2(0-0)- 1-0 S.Win-"
kens, 1-1 M.Dizzy, 2-1 R.Bachaus, 2-2 F.Wij-
nen.
de Haantjes-Bekkers Carwash 2-4 (1-3) - 1-0
P.Bastiaans, 1-1 Wayer, 1-2 Slangen, 1-3
Huys, 2-3 Brepoels, 2-4 Wayer.

DC H.Anders-Perey verz, 4-2 (2-2) - 1-0
R.Dehue, 1-1 K.Golsteyn, 2-1 M.Ritzen, 2-2
G.Nacken, 3-2 R.Rapati, 4-2 R.Dehue.
De stand: 1. Luc/'t Brikske 12-18 (35-15) 2.
H.Meyers 12-18 (35-18) 3. Cosmos 12-17 (40-
-24) 4. 't Haöfke 12-15(23-24) 5. Bastings 11-14
(30-22) 6. DC H.Anders 12-12(40-32) 7. Fer-
monia Boys 12-12 (37-34) 8. Bekkers Car-
wash 12-11 (26-29) 9. de Haantjes 11-8(19-23)
10. Perey verz. 12-7(19-34) 11. Keelkampers
11-6 (21-39) 12. Heel 11-4 (22-48).

Hoofdklasse zuid:
Laumen/Stampede-B.Stap in 3-3, VTV
Vaals-Sportclub 6-0, Mat Vaes-FC Bruns-
sum 2 4-1, Bouwkompas-ODV Yerna 3-1,
Egor-Bastings 2 1-1, FC Wierts 2-Eysden 4-6.
De stand: l.Eysden 11-19 (46-16) 2.Bouw-
kompas 12-18(36-17) 3.VTV Vaals 11-14 (28^
18) s.Bastings 2 12-11 (28-31) 6.Egor 11-10
(33-31) 7.Laumen/Stampede 11-9 (32-30)
B.FC Wierts 2 11-9 (30-39) 9.FC Brunsssum 2
11-8 (23-31) lO.B.Stap in 12-8 (32-45)
ll.Sportclub 12-8(18-39) 12.0DV Yerna 11-7
(21-30)

Hoofdklasse noord:
Toyota Postert-EJA 2-5, Nederweert-Baarlo
9-4, Peters Geluidsbanden-RFC 16-3, Wit-
tenhorst-Altweerterheide 5-5, 't Huukske-
Baarlo 4-3, FC Donderberg-Neeritter 3-3.
De stand: 1. EJA 12-19 (64-30) 2. Peters Ge-
luidsbanden 12-18 (61-31) 3. Amicitia 10-14
(46-22) 4. 't Huukske 12-14 (47-33) 5. Toyota
Postert 12-14 (46-39) 6. Neeritter 12-14 (32-!
26) 7. Altweerterheide 12-13 (61-45) 8- FC
Donderberg 12-12 (55-40) 9. Nederweert 11,
11 (54-39) 10. Wittenhorst 11-7 (36-44) 11.
Baarlo 12-2(26-71) 12. RFC 12-2 (15-125).

" Jerry de Jong,binnen een halfjaar vanreserve bij PSV tot basisspeler in Oranje.
Foto:RENE MANDERS

I. r^gment uit de wedstrijdMeyers-Cosmos. Foto: peter roozen

SLIEMA - Voor de derde Euro-
pese kwalificatiewedstrijd, mor-
gen tegen Malta, zal Rinus Mi-
chels uitgaanvan dezelfde speel-
wijze als tegen Griekenland. Om-
dat Griekenland verdedigend
speelde en hij van Malta weinig
anders verwacht en omdat het
Nederlands elftal natuurlijk
niets anders kan doen dan aan-
vallend te spelen om in derace te
blijven voor het Europese kam-
pioenschap van 1992 in Zweden.

Zelfde speelwijze
als tegen Grieken
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I Herenkostuums en kolberts, Yessica wintertops, broeken Baby Club sneeuwpakken. Herenjassen, o.a. Canda. Tweedelige damespakjes Baby Club pakjes.
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Kleuterbroeken. Herenshirts, o.a. merk Positiekleding. Kleuter meisjessets. Herenoverhemden, o.a. Dames rokken. 1
Canda. Angelo Litrico en Avanti. Ookgroterematen.

Herenpullovers, o.a. Canda japonnenen blouses. Ka^_L _^J I Kleuterjacks. Herenbroeken, o.a. Avanti. }
Westburyen Canda. ■■^■■■^■■H
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Damespantalons. Kleutersweatshirts. K^ I Herensweatshirts, o.a. Ecco tops, rokken en
I Rodeo. broeken.

Jongens-en meisjesjacks. Herenschoenen. I Clock House tricot, blouses, Jongens- en meisjes
I rokken en broeken. sweatshirts.
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Herenpullovers, o.a. Avanti. DamesT-shirts, uni en Meisjes- en jongensbroeken. Herenjacks, o.a. Westbury. Wollen dames winter- Jongensoverhemden.

Club 15 jacksen sweatshirts. Herenjeans, katoenen Dames winterjacks. Club 15 broeken. Herenbroeken, o.a. Angelo Dames pullovers, in uni en
denim. Litrico. jacquard. akm<^J
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