
Limburgs Dagblad Geluiddomper
kiderdag 20 december 1990.L 72e jaargang nr. 301.

Igeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen Telefoon 045-739911 Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,45

exclusief interview met geleense ex-gijzelaar

Hoefsloot liep Irak gewoon uit
»Ier maanden lang was Geleen-
Jenaar Nico Hoefsloot een van
"& honderden buitenlandse gij-
klaars die dienst deden als men-
■*lijk schild voor de oorlogsma-
chine van de Iraakse president
Saddam Hoessein.

*wee weken geleden landde hij
dat iemand- behalve zijn

«milie - het wist, met een char-
*r op vliegveld Beek. Nu pas wil

hij zijn verhaal vertellen. Onze
verslaggever Eric van Dorst toog
naar zyn 'schuiladres' in Eindho-
ven en noteerde de ervaringen
van de Philips-employee die het
liefst weer zo snel mogelijk naar
het Midden-Oosten wil worden
uitgezonden.

Het werd een gesprek over een
zeven dagen durende barre voet-
tocht, waarmee de 34-jarige elek-

trotechnicus tien jaar cel riskeer-
de maar die hem de vrijheid en
kameraadschap voor het leven
opleverde. Over het gijzelaarsbe-
leid van de Nederlanse overheid.
Over zijn hond Higgany die
moest achterblijven. En over
twee ambassadeurs, waarvan er
eentje met twee maten meet.

Zie verder pagina 13

" De vrijheid op eigen
voeten veroverd

Nederlanders
ontsnappen uit
brandende bus

DEN HAAG - Een bus waarin 56
Nederlandse toeristen vervoerd
werden, is in de nacht van dinsdag
op woensdag in Frankrijk volledig
uitgebrand. Er is niemand gewond
geraakt. De eigenaarvan de bus, het
vervoerbedrijf Concordia uit Wap-
serveen, heeft dit bevestigd. De Ne-
derlanders waren op weg naar het
Spaanse Alicante. In Frankrijk, bij
Lyon, vatten de banden van hun
bus vlam. De inzittenden konden
zich op tijd in veiligheid stellen.

Nederlanders
zien leger
weer zitten

'^N HAAG - Het Nederlandse
?bliek ziet het leger weer zitten.
'H minder dan 80 procent van
6 bevolking vindt de krijgs-
"acht nodig of op zijn minst eeno°dzakehjk kwaad. De steun
ö()r het militair apparaat heeft
'armee een aangeno-
'en, die vergelijkbaar is met die
'de jaren vijftig en zestig, toen
?koude oorlog nog in volle he-
"Sheid woedde.

,'t blijkt uit een nog niet gepu-
reerde enquête die het NIPO
j opdracht van de stichting

en Krijgsmacht
f^angs verrichtte.e maatschappelijke draag-
Jacht voor de krijgsmacht is nu
*°ter dan het de laatste jaren is
J-Weest. De internationale ont-
manning zorgde ervoor dat de
"sderlandse burgers de laatste
"^n in toenemende mate het

van een krijgsmacht niet
ieer inzagen. Maar de Golfcrisis
*eft voor een ommekeer ge-

zo blijkt uit het onder-
S^k. Met de val van de Berlijnse
'üur was de steun voor het leger
I1een dieptepunt aangelandvan
■Procent. Een jaar later is de si-
Jatie totaal veranderd.
Jcieenquête zijn ook vragen ge-

over de Nederlandse deel-de aan de boycot van ïrak.
r^neens 80 procent van de on-
dervraagden staat achter het zen-
*Ji van Nederlandse marine-

naar de Golf.

het weer

K^E MIDDAG REGEN
ttJ|C ochtend zal het wisse-
.j bewolkt zijn en bestaat er

een kans op een enkele. *erse bui. Een storing die
W^ergang brengt naar een
W er weertype, zorgt voor
I. bewolking en inij^iddag voor regen, moge-
V vooraf gegaan door
\ uw. De middagtempera-ki, '°°pt op tot 5 graden en
>art' ik daalt in de nacht tot

n- De wind is matig uit
\westelijke richting.
't.f. actuele informatie be-
\.eride het weer in Limburg►A.1« bellen 06-91122346

C°P= 08.46 onder: 16.29
k/^op: 10.53 onder: 19.49

Militairen
Tot de ondertekenaars behoorden
vrijwel de gehele militaire top, in-
clusief de chef-staf generaal Moisse-
jev, de commandant van de oproer-
politie generaal Sjatalin, ondermi-
nister van Defensie Varennikov en
Cultuurminister Goebenko. De
groep, die zich afficheert als 'ver-
nieuwers binnen de communisti-
sche partij' ziet in herstel van orde
en recht de enige overlevingskans
voor Gorbatsjovs perestrojka.

In Congreskringen werd geopperd
dat Gorbatsjov met de dreigemen-
ten in de eerste plaats de republie-
ken onder druk wil zetten om het
nieuwe Unieverdrag, dat de repu-
blieken grote zelfstandigheid toe-
kent, te ondertekenen.

Kritiek
De Russische president, Boris Jelt-
sin, uitte felle kritiek op Gorbats-
jovs voorstel om vrijwel alle macht
bü het presidentschap te leggen.
„Zelfs Stalin en Brezjnjev hadden
niet zoveel macht," aldus Jeltsin.
„We moeten toegeven dat de strijd
tegen het regeren-per-decreet verlo-
ren is. Er heeft een hergroepering
van krachten plaatsgevonden, ge-
richt op versterking van het cen-
trum en tegen verzelfstandiging van
de republieken," constateerde hij.

vandaag
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'Noodtoestand als staatsveiligheid ofburgers gevaar lopen'

Gorbatsjov dreigt republieken
Van onze correspondent

MOSKOU - Opstandige Sov-
jet-republieken hebben giste-
ren van president Gorbatsjov
te horen gekregen dat zij van-
uit Moskou zullen worden be-
stuurd. Ook opperde Gorbats-
jov de mogelijkheid van het
uitroepen van de staat van be-
leg in spanningsgebieden.
„Daar waar de situatie zeer ge-
spannen wordt, en er sprake is
een ernstige bedreiging van de
staatsveiligheid en van het
welzijn van burgers, zal ik niet
aarzelen de noodtoestand of
direct presidentieel bestuur af
te kondigen," aldus Gorbats-
jov. De Soyjet-president hield
zijn rede tot het Congres van
Volksafgevaardigden, het vol-
ledige nationale parlement.

Gorbatsjov noemde de drie Balti-
sche republieken, Georgië, Molda-
vië en deArmeense enclave in Azer-
baidzjan Nagorny-Karabach, als
'spanningshaarden.

Zyn waarschuwing kwam nadat in
de ochtenduren een door 53 voor-
aanstaande Sovjet-burgers onderte-
kende oproep aan de president on-
der de Congres-gedelegeerden was
verspreid. Gorbatsjov dient volgens
de ondertekenaars direct presiden-
tieel gezag in te stellen of de staat
van beleg af te kondigen in bepaal-
de gebieden. De ondertekenaars
doelen op gebieden 'waar het
grondwettelijk gezag is ondermijnd
door separatisten, zwarte-markt-
maffiosi en bewapende eenheden.

Vaclav Havel
krijgt Karel de

Grote-prijs
AKEN - De Karel de Grote-prijs
1991 van de Duitse stad Aken is gis-
teren toegekend aan de Tsjechoslo-
waakse president, Vaclav Havel. Dit
heeft de internationale jury van de
met 5.000 mark gedoteerde prijs
meegedeeld.
De Karel de Grote-prijs, die wordt
verleend aan personen die zich ver-
dienstelijkhebben gemaakt voor de

eenwording van Europa, wordt tra-
ditioneel uitgereikt op Hemel-
vaartsdag, 9 mei 1991, in de Kro-
ningszaal van het stadhuis van
Aken. Met de onderscheiding
wordt, aldus de jury, een moedig
man geëerd die zich 'onwankelbaar
voor de vrijheid en de verwerkelij-
king van de vrede in zijn land en in
heel Europa heeft ingezet. Na de
Hongaarse minister van Buiten-
landse Zaken Gyula Hom (1990), is
Havel de tweede Oosteuropese win-
naar van de Karel de Grote-prijs.
Eerder werd de prestigieuze onder-
scheiding toegekend aan onder an-
deren Churchill, Mitterrand, Ade-
nauer, Kohl, Kissinger en de Spaan-
se koning Juan Carlos.
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Monsterscore
voor Oranje
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Nieuweproblemen 'Beek'

Financiën wil
isolatiefonds
blokkeren

door theo sniekers
DEN HAAG - Het ministerie van
Financiën maakt volgens welinge-
lichte kringen in denHaag grote be-
zwaren tegen de vorming van een
isolatiefonds voor de Luchthaven
Maastricht. Financiën wil niet dat
de rijksbijdrage van 95 mihoen gul-
den in dat fonds wordt gestort jaren
voordat de isolatie van woningen
rond 'Beek' daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Van de rente-inkomsten
die dat fonds oplevert moeten de
eventuele meerkosten van de isola-
tie van woningen rond 'Beek' wor-
den betaald.

Krachtens een tussen het kabinet
en Gedeputeerde Staten van Lim-
burg moeizaam bevochten overeen-
komst moet de provincie voor de
meerkosten opkomen, onder voor-
waarde dat de nachtgeluidnorm
voor 'Beek' niet tussentijds wordt
verscherpt.
Het provinciebestuur wildeer lange
tijd niet mee instemmen voor de
eventuele meerkosten op te moeten
draaien; oorspronkelijk was daar in
de plannen rond 'Beek' geen sprake
van. Alleen onder voorwaarde van
de vormingvan een isolatiefondsen
de daaruit voortvloeiende inkom-
sten stemden GS er uiteindelijk
toch mee in.
Een woordvoerder van de provincie
bevestigt echter dat Financiën be-
zwaren maakt tegen de 'vroege'
rijksbijdrage. Op die manier wor-
den toekomstige uitgaven vastge-
legd en daarmee ook begrotings-
ruimte. Financiën kan daar dan
geen invloed meer op uitoefenen.
Bovendien, zo melden goed inge-
voerde bronnen, staat Financiën op
het standpunt dat het zeer vroeg
storten van ryksgeld in het fonds
strijdig is met de wet.

Zie verder pagina 11

" Onduidelijk of geschil
tot vertraging leidt

Afscheid Groenen van Bondsdag

"Met een enorm spandoek dat elframen van hun partijkantoor be-
sloeg hebben de Groenen gisteren afscheid genomen van Bonn, waar
zij sinds 1983 invloed hebben uitgeoefend op het regeringsbeleid. De
tekst 'Wir Kommen Wieder' was voorzien van twee groene uitroepte-
kens en een lachend zonnebloem-hoofdje. Vandaag vindt in Bonn de
eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe Bondsdag, waarin de voor-
malige Westduitse Groenen geen plaats meer hebben. Bij de eenheids-verkiezingenvan 2 december bleven deGroenen, die in de oudeBonds-
dag 48 zetels bezetten, onder de kiesdrempel steken. Hun Oostduitse
zusterpartij wist nog acht van de 656 zetels in de nieuwe volksverte-
genwoordiging te bemachtigen, maar van de oude Groenen-garde
keert niemand terug.

KNMI verwacht
geen sneeuw
niet Kerstmis
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(ADVERTENTIE)

KERSTDIS, KERSTVIS.
Onze verse vis is zuurstofarm verpakt (lek- en

geurvrij). Dus ook de koelkast blijft geurvrij. Handig om
in huis te hebben. Voor defeestdagen bijvoorbeeld.
Nu twee soorten extra voordelig.
Verse zalmmoten, ✓^ 7-*^ '
Vers gestoomde zalm.l

Aanbiedingen zijn geldig t/m maandag 24 decembera.s.. "
Albert Heijn, Schiffelerstraat 8, Brunssum; Nieuwe Markt 45, Echt; Rijksweg Zuid 2,
Geleen; Homerusplein 9,Klompstraat 9, Heerlen; Markt 16,Hoensbroek;
Hertogenlaan 29, Kerkrade; Walstraat 71, Sittard; Louis van de Maesenstraat 10,
Valkenburg.

Gezelligekerstsfeer m t loom \
y^^-'V W H "v:r m-,^' Winkelen in 't Loon is nu

A #ËK^^ één groot feest!
,""'.-"' ;.;.\

# ."::^^.7?-'-''<^ï^>-~..-^\. 1.54.;._8Ai.:~^%._'?.! ......: '}_oeC?'; Er neerst een gezelligeKerstsfeer met dvi-
"" " '"'""'U !.-/''/.' .." "." zenden lampjes en stemmingsvolle Kerst-

muziek. De winkels zijn nu extra mooi: zon
40 zaken onder één dak. Altijd droog, lekker

mm warm, vriendelijke bediening en volop par-
keerruimte. Kom hier uw Kerstinkopen doen!

Alle denkbareverse waren voor de feestelijke Kersttafel. /_^flß*^\.
Mode, schoenen, accessoires en de mooiste geschenken /[
voor onder de Kertsboom. Kom naar 't gezellige 't Loon! II YV
Waar 't voor iedereen Kerst is en waar u zeker slaagt! _______■ ________L

Winkelcentrum
*_! I __r^_M^fl «aarde lichtjes branden in de donkere dagenvoor Kerst!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmzsnnz^nns^Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

(ADVERTENTIE)

Herenpantalons
Sportieve en klassieke modellen in zuiver wollen,

en trevira/wollen kwaliteiten.
Normaal’ 139,-// 159,-// 169,-.

Qft -Voordeelprijs __X\J ")

-
daar winkel je voor je plezier !



in de theaters
HEERLEN:

- do. 20/12: Het toneelstuk 'Sco-
ren!' van David Mamet met Jo-
han Ooms, Hans Cornelissen en
Kiki Classen.- vr. 21/12: Maastrichts Salon Or-
kest in Kerstsfeer. Concert in het
kader van de Heerlense Kerst-
markt. Met medewerking van de
sopraan Ans Humblet en het
Knapenkoor 'De Lente-
bloempjes' uit Margraten.- vr. 21/12: De Belgische acteur-
cabaretier Luk Wijns brengt
'Vuil Spel' (20.30 uur).- za. 22/12: Scapino Ballet Rotter-
dam in samenwerking met het
Limburgs Symphonie Orkest
'De Notekraker' van Tsjaikows-
ky.- zo. 23/12: 'Harry's Kerstfeets',
solotoneel van Harry van Rijtho-
ven (15.00 uur).- wo. 26/12: Kerstconcert door
K.H.M. St. Pancratius (12.30
uur).- do. 27/12: Het Kruis van Bour-
gondië brengt het toneelstuk
'Katchen uit Heilbronn' of de
vuurproef.- vr. 28/12: Popconcert Clouseau.- vr. 28/12 en za. 29/12: 'Meidskes
van Mergel', musical-achtige pa-
rodie op de tv-serie 'Golden
Girls' met Thei Dols, Pierre
Cnoops, Wim Hogendam en Will
Wintjens (20.30 uur).- za. 29/12: Laurens van Rooyen
'Serenata'.- di. 1/1: Nieuwjaarsconcert met
medewerking van Maastrichts

Salon Orkest (15.00 uur).- wo. 2/1: Theater Het Appeltje
brengt 'Doornroosje' (14.30 uur).

KERKRADE:
- do. 20/12: Hongaarse Kerstmis
door Folkgroep Morotva. ,- za. 22/12: Ritmic Group Kerst-
concert (20.30 uur).- wo. 2/1: familievoorstelling-
/muziektheater Odyssee door
Theater de Voorziening (15.00
uur).

MAASTRICHT:
- do. 20/12: Cabarestafette,
Nieuw Nederlands Cabaret-ta-
lent. Met onder andere len van
Duinhoven, Erven de Wit en
N.U.H.R.
- vr. 21/12: Theaterproduktie
Cervelaat brengt 'Hart.- vr. 21/12: Ensemble Pasklaar
met muziek uit de veertiger vijf-
tiger en zestiger jaren(23.00 uur).
- za. 22/12: Limburgs Concert-
koor + Symphonie Orkest onder
leiding van Jan Hupperts. Pro-
gramma: Bach en Honegger
(Staargebouw).
- za. 22/12: 'De laatste Lucifer',
familievoorstelling door Thea-
tergroep Orkater (19.00 uur).
- za. 22/12: Ensemble Pasklaar,
muziek uit de veertiger, vijftiger
en zestiger jaren (23.00 uur).

- zo. 23/12: 'Dat had je ge-
droomd', familie-musical, jeugd-
komedie Amsterdam (14.30 uur).- wo. 26/12: Jean Franssen, pia-

no. Een Chopin-recital (12.30
uur).
- do. 27/12, vr 28/12 en do. 3/1:
Meidskes van Merregel.
- za. 29/12: Roemeens Staatsbal-
let Fantasio met 'Zwanenmeer'.
Ballet van Peter I. Tsjaikovsky.
- zo. 30/12: Hemel Lief, familie-
voorstelling door Theo Terra en
Servaes Nelissen (14.30 uur).

" Harry van Rijthoven in 'Harry'sKerstfeest' in de Stads-
schouwburg in Heerlen.

Maastrichts
Salon Orkest
in kerstsfeer

HEERLEN - Het Maastrichts Salon Orkest onder leiding van André
Rieu geeft morgen 21 december om 20.00 uur voor het eerst in haar
bestaan een kerstconcert in de Stadsschouwburg van Heerlen. Er
wordt gezongen door de sopraan Ans Humblet en knapenkoor 'De
Lentebloempjes' uit Margraten.

Op het programma staan naast bekende kerstliederen een aantal
stukken uit het klassieke repertoire én de meeslepende melodieën
die bij het ensemble nooit ontbreken.

" Voor het eerst in zijn bestaan geeft Het MaastrichtsSalon
Orkest een kerstconcert in Heerlen.

SITTARD:- vr. 21/12: 'Moordspel', thriller
van Anthony Shaffer met onder
andere Ton Lensink en Huub
Stapel.- za. 22/12: Kerstfeest met Ber-
dien Stenberg, sfeervol familie-

kerstconcert (19.00 uur),
-zo. 23/12: Weihnachtsoratorium
van J.S. Bach door de Oratorium
Vereniging Sittard, Limburgs
Symphonie Orkest en solisten
(12.00 uur).
- wo. 26/12: Ritmic Group Schin-
veld geeft eenkerstconcert (12.00
uur).

ROERMOND:
- vr. 28/12 14 en 20 uur, za 29/12 14
en 20 uur en zo 30/12 13en 18 uur:
Cirque d'Hiver.

Tenzij anders aangegeven begin-
nen alle voorstellingen om 20.00
uur.

recept
Preisoep met
kaascroutons
Voor de kaascroutons is beslist
geen vers stokbrood nodig. Oud-
bakken brood voldoet ook. Maar u
kunt ook harde puntbroodjes of pi-
stolets nemen.
Benodigdheden voor 4 personen: 4
flinke preien, 3 aardappels, boter, 1
volle el bloem, 1 1 bouillon. Voor de
kaascroutons: dun gesneden plak-
ken stokbrood of ander brood, en-

kele el olie, gekruide verse kno-
flookkaas (Boursin, paturain of iets
dergelijks), versgemalen peper.
Maak preien schoon en snijd ze in
ringen. Schil aardappelen en snijd
ze in blokjes. Fruit de preiringen in
wat boter zacht. Voeg aardappelen
toe, fruit een of twee minuten mee
en bestrooi alles met bloem. Fruit al
omscheppend ook ca. 2 minuten en
schenk dan de bouillon in de pan.
Laat soep onder regelmatig ontroe-
ren een halfuur zachtjes koken. Be-

strijk stokbrood aan beide zijden
licht met olie en legze in rijen op in-
gevet bakblik. Schuif dit in voorver-
warmde hete oven en bak in enkele
minuten goudgeel en knappend.
Bestrijk elk plakje brood met verse
kaas en schuif weer terug in de
oven. Neem croutons uit de oven zo-
dra kaas is gesmolten. Serveer deze
croutons bij de op smaak gebrachte
soep.

huub meijer

kunst

Van den Dungen
en Hoogendijk

Quintet in Sirkel
Van onze verslaggever

SITTARD - In Theater Sirkel, Putstraat 22 in Sittard wordt zaterdag 22
decembervanaf 21.30uur een concert gegeven door het Ben van den Dun-
gen en Jarmo Hoogendijk Quintet.
Het repertoire van het quintet, dat zijn bekendheidveroverde tijdens vele
jazzfestiviteiten, bestaat voornamelijk uit eigen composities en stoelt op
de moderne jazz traditie. Onlangs voegde het quintet in zijn composities
meer vrije speelvormen toe, die drijvenop uitdagenderitmes en tonale in-
tensiteit hetgeen een soort van 'Heavy metal Jazz' suggereert.

De vijfmans formatie bestaat uit; Ben van den Dungen, saxophones. Jar-
mo Hoogendijk, trompet. Rob van Bavel, piano. Eric Ineke, drums en
Harry Emmery, bas.

" Ben van den Dungen en Jarmo Hoogendijk in Thea-
ter Sirkel in Sittard.

Waalse Opera met
'Schone Helena'
van Offenbach

LUIK - De Koninklijke Waalse
Opera brengt in de periode van 21
december tot 13 januari een aantal
voorstellingen van de opera 'La Bel-
le Hélène' van Jacques Offenbach.
De hoofdrol van 'Schone Helena'
wordt vertolkt door Alexise Yerna.
De voorstellingen zijn te zien in het
'Théatre Royal' van Luik, op vrijdag
21 december (20 uur), zaterdag 22
december (20 uur), zondag 23 de-
cember (15 uur), donderdag 27 de-
cember (20 uur), zaterdag 29 decem-
ber (15 uur) en maandag 31 decem-
ber (20.30 uur).
Voorts zijn er voorstellingen op 6 ja-
nuari om 15 uur in het Grand Théa-
tre van Verviers en op zaterdag 12
januari (16 uur) en zondag 13 januari
(16 uur) in het Koninklijk Theater
van Mons (Bergen).

" Alexise Yerna, als 'La Belle
Helene.

Kerstconcert met
Lillian Boutté

GELEEN - De Culturele Commis-
sie van de gemeenteGeleen organi-
seert in samenwerking met de
Stichting New Orleans Jazz Geleen
op zondag 23 december een spiri-
tual and gospel-kerstconcert met de
zangeres Lillian Boutté.
Zoals vele New Orleans' Jazz-zan-
gers maakte ook Lillian Boutté voor
het eerst kennis met gospelmuziek
in een van de zwarte kerkkoren van
New Orleans. De jazzmuziekwas, zo
bleek, haar op het lijf geschreven.
Zij wordt dan ook gezien als dèver-
tolkster van deze authentieke jazz-
stijl op dit moment. Zij formeerde
een eigen band, de Music Friends,
een zeven-mans formatie. De band
staat onder leidingvan ThomasL'E-
tienne. Het concert vindt plaats in
de Augustinuskerk in Geleen, aan-
vang 15.00 uur.

Weihnachts-
Oratorium
in Sittard

SITTARD - De Oratorium Ver-
eniging Sittard en het koor van
de Stichting Muziekdramatische
Produkties Limburg verzorgen
zondag 23 december om 12.00
uur in de Stadsschouwburg van
Sittard een uitvoering van de
eerste vier cantates van het
Weihnachts Oratorium van J.S.
Bach.

Aan deze uitvoering werken
mee; Het Limburgs Symphonie
Orkest, de solisten Hanneke
Kaaschieter, sopraan; Hebe
Dijkstra, alt;Alex Vermeulen, te-
nor; Math Dirks, bas-bariton en
aan het orgel Luuc Karsten. De
algehele leiding is in handenvan
Paul Voncken.

Uitgevoerd worden; Cantate nr.
1 met 'Jauchzet, frohlocket, een
werk dat Bach schreef voor een
verjaardagsfeest van de koningin
van Polen en Saksen. Cantate nr.
2 met een stuk voor orkest, een
pastorale Sinfonia, een schilderij
in muziek der Engelen. In de der-
de cantate wordt het bezoek van
de herders aan het Christuskind
beschreven. Als laatste, de vier-
de cantate voor Nieuwjaarsdag,
die begint met de herinnering
aan de dag waarop het Kindeke
zijn naam ontving.

verder

KERKRADE - In de abdijkerk
duc vindt dinsdag 25 decembe
15.00 uur een concert plaats ml
ganist Tjeu Zeyen en de sop-
Yvonne Zeyen-Nijsten . s
SITTARD - Het 'Chorum Curtr,
Sittard' geeft zondag 23 decek
een kerstconcert in de MichielS]
in Sittard. Aanvang 19.30 uur. l{
het gemengd koor zullen oot(
dames- en mannenensembleI
certeren. t
In de aula van scholengemeens»
Serviam wordt morgen om t
uur voor de zeventiende keer;]
viam Musiceert' georganiseer^

MUNSTERGELEEN - In de fl
van 'Absheuvel' te Abshoven (I
stergeleen) wordt zondag 23 dé
ber om 20.00 uur een kerstco
gegeven door scholengemeend
Serviam uit Sittard. Het geheel
onder leiding van muziekdocei
Lacroix en de begeleiding is in
den van Luc Karsten. I

LIMBRICHT -In het Limbri|
Salviuskerkje vindt zondag 2'
cember om 16.00 uur een kers
eert plaats met organist Tjeu 1
en sopraan Yvonne Nijsten. C
werken worden uitgevoerd va'
der anderen d' Aquin, Zipo
Bach. Kerstliederen zullen g'
gen worden van Zachau, Pach
en Reger.

BEEK - De Vriendenkring 'De.
kere-orgel' organiseert zondag
dag om 16.00 uur een kerstee.
in de hervormde Kerk, Raad:
straat 28 in Beek. Medewerkt
zijn: John Boone, orgel en 8
Nieuwelink- vd Wal, zang. i

ROERMOND - In het kader v*
tentoonstelling 'Koudvuur', ;
den en theater van De Maats'
vinden er op tweede kerstdal
15.00 en 16.00 uur de twee prerr*
'Hofdame' door de acteur JoS1
est en 'Vlucht' in beeld geb
door JanHein van Stiphout P,
in het Gemeentemuseum 'mond, Andersonweg 4 Roermd

Oplossing van gistere
Horizontaal: 1 abdicatie; 4 demon;'
pressie; 7 inleiding; 11 slaap; 12rol_(

Verticaal: 1 acquisiteur; 2 camee; 3 j
geten; 4 dop; 5 nis; 8 las; 9 Idaho; \

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 praalgraf; 8 bot, been; 9
voorzetsel; 11 boom; 12 milliampère (afk.);
13 denkvermogen; 15 Arabisch opper-
hoofd; 17 soort snoepgoed; 18 zomerver-
blijf; 19 voorzetsel; 20 de dato (afk.); 21
zachtste veren; 23 plomp dier; 25 traditie
als aanvulling op de wet; 26 rivier in Zwit-
serland; 27 lidwoord; 28 bloeiwijze; '30
voegwoord; 31 voorzetsel; 33 werkelijk-
heid.

Verticaal: 1 strafbaar feit; 2 dreuija
vis; 4 wijfjesschaap; 5 raamvormüJl.
ning; 6 eerstkomende (afk.); 7 maa|
jaar; 10 tijdvak; 12 lagere in rang;
liaanse vrouwelijke titel; 16 hoofdpij <gelijknamig departement in Algerije,*!
drijver (ongunstig); 22 metaal; 23 sk}
een hardvoorwerp; 24 appelsoort;
ling met de hand; 31 voorzetsel; 3<£zetsel.
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Drastische reorganisatie publieke bestel bepleit
Omroepbondenvoorzien

honderden ontslagen
Van onze verslaggeefster

- Het volledig uitvoeren van de gistermiddag, organisatiebureau McKinsey aanbevolen reorganisatie
■tet publieke omroepbestel zal tussen de zeshonderd en de
!nhonderd arbeidsplaatsen kosten. Die schatting is mede
'Seerd op gesprekken die de 'omroepvakbonden' de afge-

Rtl periode gevoerd hebben met vertegenwoordigers van
Jtepen. Dat zei vakbondsbestuurder Klaas Koornstra vandienstenbond FNV gistermiddag nadat een samenvatting
de resultaten van het onderzoek van McKinsey naar dejornst van de publieke omroepen openbaar was gemaakt.

ü^is de schatting vanKoornstra
dS" die banen in de loop van de;r#nde drie jaar verdwijnen. In-
pping van het omroeppersoneel
■Jji rechtstreeks uitvloeisel zijn

n<we door McKinsey aanbevolen
__/ere samenwerking tussen om-

6n. D e publieke omroepen zelf
r*er> niet in te gaan op de door

fistra genoemde cijfers.

zienbarend
r an de opzienbarendste conclu-
r^n het rapport is dat elk tv-netjA-omroepen dient te huisves-
1^ hebben zowel opNederland
[Nederland 2 drie A-omroepen
r\ B-omroep zendtijd en is het

derde net weggegeven aan
.cri kleine niet-ledengebonden
[^machtigden als IKON en Te-
Lye kijkcijfers voor dit derde
pJI echter zo laag dat ze nauwe-
-1Meetellen in de concurrentie
Vliand' RTL4.nsey ste__ een drastische ver-
lng voor in het Hilversumse
ePlandschap en gaat daarbij
J* drie gelijkwaardige zenders.
Jwoepen die met elkaar op éénlten, moeten komen tot een

zendercoördinator, die de eindver-
antwoordelijkheid draagt voor het
tot stand komen van een goed ge-
structureerd programmaschema
voor die zender.

Ingreep
McKinsey meldt dat een drastische
ingreep binnen de publieke omroep
dringend nodig is. Volgens het bu-
reau is het wat dat betreft 'al vhf
voor twaalf geweest. Het bureau
wijst er in zijn rapport op dat het
commerciële RTL4een jaar na zijn
start al meer kijkers heeft dan elk
van de drie publieke zenders, 'en de
opmars van commerciële televisie
lijkt nog niet ten einde', aldus
McKinsey. Door teruglopende
STER-inkomsten dreigt de publie-
ke omroep binnen enkele jaren een
tekort van 100 miljoen gulden op te
lopen op de televisiebegroting.
Het publieke bestelkan alleen over-
leven als het een duidelijk herken-
bare meerwaarde biedt ten opzichte
van commerciële concurrenten. Als
voorbeelden hiervan noemt McKin-
sey: pakkend Nederlands drama,
spraakmakende actualiteitenru-
brieken, identiteitsprogramma's
van hoog journalistiek niveau, uit-
stekende sportverslaggeving en een
goed aanbod op het gebied van
speelfilms en amusement.
Morgen zullen de omroepen, ver-
enigd in het NOS-bestuur, met
McKinsey om de tafel gaan zitten
voor nadere toelichting op het rap-
port.

Maij vaag over
Prijsverhoging
penbaar vervoer
WAAG - Minister Maij van

ïd
f i^eeft zien gisteren in de

Dv
C Kamer niet willen uitspre-

lt^er het plan van de CDA-free-
st treinkaartjes, strippenkaar-

"Zab°nnementen extra in prijs; "ogen. Wel is zij het met hetJ^ens dat de tekorten van het
J»ar vervoer op de lange ter-

tn°Aten verminderen.
iD

wil dat de tarieven voor
W 'ar vervoer in 1992 en la-
3_en met minimaal vijfprocent
Or i; Vernoogd: drie procent

" ar» de stijging van de kosten
|4 levensonderhoud. Daarmee

'ue grootste partij in de Kamer
Jtert dA' W 0en Groen LinksW>v en' Minister Maij wilde
.Ie alet over uitlaten met het oog
|_ahariStaande besprekingen ,in
Bon lnet over de grote bezuini-
fAt

P
her.a^e voor 1992 en daarna,

farjef DA gelijk in de stelling
0„: SVei-hoging samen met een
'is n

Van de autokosten dé ma-
Iba» e "Jksbijdragen aan hetar vervoer te kunnen verla-

idl bewindsvrouw betreft ko-
"oori neVen voor 1992 eerst in
Dr_Hpar aan de ord£, wanneer
"gen o**0** is afgesloten naar de
dUI. Vo°r het reizigersaanbod
ten i e treinkaartjes/abonne-

strippenkaarten.

Voorbeeld
Bovendien bleek hét ministerie van
landbouw bereid af te zien van het
meebetalen aan de exploitatiekos-
ten van de fabrieken. Landbouw zal
nu uitsluitend meebetalen aan de
bouw van de fabrieken. De EG-
Commissie zegt ook benieuwd te

zijn of het Nederlandse idee wel-
lichteen voorbeeld voor andere lan-
den kan zijn.

Het mestbeleid van het ministerie
van landbouw draait om de plannen
voor de mestverwerkingsfabrieken.
Daarin wordt wordt vloeibare mest
omgezet in droge korrels, die niet
schadelijk zijn voor het milieu en
reukloos zijn. In Noord-Brabant
staat al zon fabriek, dieveel van zijn
produktie uitvoert.

Het ministerie van Landbouw in
Den Haag heeft verheugd gerea-
geerd op de goedkeuring vanuit
Brussel. Volgens een woordvoerder
kan minister Bukman het uitgezette
beleid nu daadwerkelijk ten uitvoer
brengen.

Lubbers: ook als lonen meer stijgen

'Uitkeringen hoogstens
drie procent omhoog'

DEN HAAG - Premier Lubbers
vindt dat de sociale uitkeringen vol-
gend jaar met niet meer dan drie
procent kunnen stijgen. Het kabinet
heeft dat percentage in de Miljoe-
nennota aangeduid als de maximaal
gewenste loonstijging. Als de loon-
stijging toch groter wordt kunnen
de uitkeringen toch maar met drie
procent omhoog, zo zegt Lubbers in
een interview met Elsevier deze
week.

„Wij hebben onze lijn getrokken en
ik zou niet graag het misverstand
willen voeden dat het kabinet ten
aanzien van de koppeling een acco-moderend beleid voert, dat wij de
uitkeringen wel aanpassen als de lo-
nen met meer dan drie procent stij-

gen. Nee, wij leggen er geen geld
meer bij. En ook met het oog op
werkgelegenheid en gemeen-
schapsvoorzieningen is dit het be-
drag, klaar."

'Afkicken'
Lubbers zegt in het interview te-
vens dat het 'mannelijker en eerlij-
ker' is om te zeggen dat waardevast-
heid voor uitkeringen en pensioe-
nen voldoende moet zijn. „We moe-
ten in Nederland afkicken van de
gedachte dat in algemene zin voor
iedereen jaar in jaaruit de welvaart
moet groeien," aldus de premier.

Fractievoorzitter Van Mierlo van
D66 heeft naar aanleiding van de

uitspraken van Lubbers een ver-
zoek gedaan aan de premier om
vandaag in de Tweede Kamer te
verschijnen, als daar het debat over
de Najaarsnota wordt voortgezet.
Van Mierlo meent dat hier sprake is
van 'opmerkelijke uitspraken' van
depremier over dekoppeling dieop
deze wijze nog niet eerder gedaan
zijn.

binnen/buitenland

CBS: netto-inkomen
doorsnee burger tien
jaar lang op minlijn

RLEN - Een doorsnee gezin en"Wsnee-burger zijn er in de ja--978 tot en met 1987 in hun be-
Pgsmogelnkheden op achter-%aan. Onderzoeker drs W.A
È's van het centraal Bureau
de Statistiek (CBS) in Heerlen
itot die slotsom in een onder-e naar bestedingsmogelijkhe-i'at gisteren is gepubliceerd in
fupplement bij de Sociaal-Eco-
Eche Maandstatistiek van het

Jerniddelde netto-huishoudin-
*> (alle inkomsten min premie-

van alle leden
gezin tezamen) nam vanhoP 1987 toe van gemiddeld1gulden tot 37.900 gulden, een

'g van 16 procent. De inflatie
* in die tien jaar37 procent.
ficlusie dat het doorsnee gezin
■halve circa 20 procent op ach-ting wordt ondersteund door

de bevinding dat de bestedingen in
die tien jaar met 19 procent toena-
men, een kleine 20 procent minder
dan de inflatie.
De auteur brengt hierop twee verfij-
ningen aan, die zijn conclusie overi-
gens niet wezenlijk aantasten. Het
gemiddelde gezin werd kleiner (van
2,9 naar 2,5 personen). De beste-
dingsmogelijkheden per gezinslid
daalden, als daarmee rekening
wordt gehouden, met 'slechts' enke-

Ie procenten.
Maar een kleiner gezin moet vaste
lasten, zoals huur en de GEB-reke-
ning, omslaan over beperkter aantal
mensen. Wetzels berekent dat dit
neerkomt op een netto-inkomen-
sachteruitgangvan 10procent in die
tien jaar.
Hij tekent daarbij aan dat er uiter-
aard groepen zijn die er in de onder-
zochte periode wel op vooruit zijn
gegaan, waar andere groepen tegen-

over staan die meer dan in doorsnee
moesten inleveren. Daar wordt ver-
volgonderzoek naar gepleegd.
De woonlasten slokken het grootste
deel van het netto-inkomen op.
Daaraan werd in 1978 gemiddeld
29,2 procent van het netto-inkomen
besteed. In 1984 was dat opgelopen
tot 33,5 procent. Als gevolg van da-
lende energietarieven daalde dat
percentage tot 32,5 procent in 1987.
Die toeneming komt volledig voor
rekening van verhoging van huren,
hypotheeklasten, uitgavenvoor ver-
warming en verlichting, verzekerin-
gen en belastingen en heffingen.
Belastingen en heffingen voor huur-
ders en eigenaar-bewoners zijn in
de jaren 1978-1987 meer dan ver-
dubbeld.
In 1978 werd aan deze vaste woon-
lasten gemiddeld 17 procent van het
netto-inkomen uitgegeven. In 1987
was dat opgelopen tot circa 23 pro-
cent.

Nederlands mestplah krijgt
fiat Europese Commissie
Van onze correspondent

BRUSSEL - Het ministerie van
Landbouw heeft van de Europese
Commissie het groene licht gekre-
gen voor een plan dat een bijdrage
kan leveren aan het drastisch ver-
kleinen van demestoverschotten in
ons land. Het ministerie mag 256
mih'oen gulden steken in de bouw
van grote mestverwerkingsfabrie-
ken.

Eerder dit jaar had de Europese
Commissie verzet aangetekend te-
gen de plannen van (toen nog) mi-
nister Braks om 35 procent van de
kosten van die fabrieken voor zijn
rekening te nemen. Volgens Brussel
was dat in strijd met het beginsel
dat 'de vervuiler betaalt', een ook
werd het concurrentieverstorend

gevonden.
Volgens de EG-regels zouden de
boeren die verantwoordelijk zijn
voor de mestoverschotten ook voor
de verwerking ervan moeten beta-
len. De Europese Commissie ging
echter door de knieën, omdat de
boeren de subsidie voor de helft zelf
zullen gaan betalen via een heffing
op hun overproduktie.

PvdA
De PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer heeft geen enkele moeite met
de uitlatingen van Lubbers over de
koppeling. De woordvoerder van de
fractie omschrijft het als 'een goed
signaal' in de richting van werkge-
vers en werknemers bij de cao-on-
derhandelingen.
De uitlatingen van Lubbers sluiten
volgens de PvdA-fractie prima aan
bij de constatering in de Miljoenen-
nota dat een loonstijging van drie
procent maximaal verantwoord is.
Pas wanneer de inflatie verder op-
loopt dan de huidige verwachting
voor volgend jaar, 2,5 procent, dan
kan een nieuwe situatie ontstaan, al-
dus de fractiewoordvoerder.

Alders: bedrijven
verplichten tot

milieumaatregelen
EDE - Minister Alders van Milieu
voelt er veel voor bedrijven te ver-
plichten om binnen het bedrijf mi-
lieumaatregelen te nemen. Dat
heeft hij gistermorgen in Ede ge-
zegd. Alders was in Ede om drie gas-
wasinstallaties bij Akzo Vezels en
Polymeren in gebruik te stellen.
Deze installaties zullen de stank-
overlast van Akzo Ede met 85 pro-
cent verminderen, zo is de verwach-
ting.

Dergelijke interne milieuzorgsyste-
men zijn nu nog niet verplicht voor
bedrijven. Alders vindt echter, dat
investeringen voor een schoner mi-
lieu op den duur bedrijven rende-
ment op zullen leveren. „We moeten
stoppen met alleen maar plannen
maken, maar ook in de uitvoerende
fase voor het milieu gaan werken.
Bedrijven moeten het nadenken
over de ecologischeaspecten van de
bedrijfsvoering normaal gaan vin-
den. Ik wil dat tot beleid maken," al-
dus de minister in Ede.

Alders reageerde met die woorden
op uitspraken van de Gelderse mi-
lieugedeputeerde mevrouw C. Stig-
ter, die in Ede onderdelen van het

toekomstige Gelders milieuplan
lanceerde. Zij meldde onder meer
dat de provincie Gelderland bedrij-
ven wil gaan verplichten met een
milieujaarverslag te komen, ge-
maakt op basis van een eveneens
verplicht intern milieuzorgsysteem.
Volgens Stigter zal de provincie

"zelfs om wettelijke regels gaan vra-
gen bij de overheid voor bedrijven
die niet mee willen werken aan het
milieuplan van de provincie.

i

Zie verder pagina 5

" Minister Alders pleit
voor autovrije wijken

Oppositie in
Albanië eist

vrijlating
gevangenen
Van de redactie buitenland

TIRANA - Uitstel van de parle-
mentsverkiezingen met minstens
twee maar bij voorkeur met drie
maanden. De- eerste niet-commu-
nistische partij in Albanië, de De-
mocratische Partij (DP), heeft deze
eis gisteren in een officiële verkla-
ring geformuleerd. De verkiezingen
zijn van hogerhand op 10 februari
vastgesteld. Ook verlangt de DP dat
het bewind onmiddellijk alle poli-
tieke gevangenen in het land vrij-
laat. Enkele dagen geleden maakte
Amnesty International melding van
de aanwezigheid van enkele hon-
derden dwangarbeiders dieom poli-
tieke redenen in werkkampen ver-
blijven.

De woordvoerder van de Democra-
tische Partij, GenePolio, verklaarde
gisteren dat het verzoek om de ver-
kiezingen naar april of mei te ver-
schuiven vandaag of morgen bij de
autoriteiten zal worden ingediend.
De volksassemblee (parlement) in
Tirana is gisteren akkoord gegaan
met het voorstel van president Ra-
miz Alia meer politieke partijen toe
te laten, mits deze niet vanuit het
buitenland gefinancierd worden.

punt Uit
Zieken

De sociaal-medische begelei-
ding van werknemers moet zo-
veel mogelijk in één hand wor-
den gehouden, zowel voor als
na de ziekmelding. Dat advi-
seert het bestuur van de Neder-
landse Vereniging voor Ar-
beids- en Bedrijfsgeneeskunde
(NVAB) in een plan van aanpak
voor preventie van arbeidson-
geschiktheid.

Misverstand
Het Spaarne Ziekenhuis noch
het Elisabeth Gasthuis in Haar-
lem hebben op 30 november ge-
weigerd een zwaargewonde
tienjarige Hillegommer op te
nemen. Dat blijkt uit onder-
zoek van de inspecties voor de
volksgezondheid in Noord- en
Zuid-Holland. Dat de jongen
uiteindelyk in het Amsterdam-
se VU-ziekenhuis werd opge-
nomen, was vooral het gevolg
van eenreeks misverstanden in
de communicatie tussen ambu-
lancepersoneel, de Centrale
Post Ambulancevervoer (CPA)
in Leiden en de twee Kenne-
mer ziekenhuizen.

Geldroof
De politie heeft gisteren acht
aanhoudingen verricht in ver-
band met de diefstal van 1,7
miljoen gulden op 7 december
uit een kluis bij het vliegtuigaf-
handelingsbedrijf Aeroground
Services op Schiphol. Tegelij-
kertijd zijn op zeven plaatsen in
en rond Amsterdam huiszoe-
kingen verricht.

Vervuiling
De rechtbank in Almelo heeft
AKZO aansprakelijk gesteld
voor de enorme bodemveront-
reiniging met het giftige HCH
in Twente. Daarmee is vast te
komen staan dat AKZO in ieder
geval moet opdraaien voor een
deel van de kosten van het
schoonmaken van de vervuilde
bodem. De totale kosten daar-
van zijn geraamd op 75 müjoen
gulden.

Straf
De Fransman Henri Parot die
ervan wordt verdacht betrok-
ken te zijn geweest bij een
groot aantal bloedige aanslagen
van de Baskische afscheidings-
beweging ETA in Spanje, is gis-
teren door een rechtbank in
Madrid veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van 86 jaar en 2
maanden. Parot, een 32-jarige
zeeman van Frans-Baskische
afkomst, werd schuldig bevon-
den aan een verscheidene bom-
aanslagen die hij in opdracht
van de ETA uitvoerde. Daar-
naast dreigennieuwe aanklach-
ten tegen hem wegens 27 aan-
slagen waarbij zeker 38 mensen
zijn omgekomen.

Magneet
Onderzoekers van het Trinity
College in Dublin, werkend in
een door de Europese Gemeen-
schap ondersteunde groep,
hebben een nieuw, veelbelo-
vend magnetisch materiaal ont-
dekt, zo deelde het directoraat-
generaal voor wetenschap en
onderzoek van de Europese
Commissie gisteren mee. Met
deze ontdekking loopt Europa
op dit gebied vooruit op Ameri-
ka en Japan, aldus het directo-
raat-generaal. Het materiaal be-
staat uit een legering van sama-
rium, ijzer en stikstof. Dit
mengsel heeft grote voordelen
in vergelijking.met de tot nu
toe gebruikte materialen. Het
heeft onder meer geen last van
corrosie.

Donorbloed
Elke bloedgift zal vanaf begin
1991 worden onderzocht op an-
tistoffen tegen het hepatitis
C-virus. Het gaat om een nieu-
we test waarmee donors die
dragers zijn van het virus kun-
nen worden opgespoord.

Deskundigheid
De taak van de Raden voor de
Kinderbescherming is dermate
verzwaard, dat er meer deskun-
digheid nodig is. De kinderbe-
scherming werkt traditioneel
vanuit het maatschappelijk
werk, maar krijgt nu met meer
disciplineste maken, zoals kin-
derpsychiatrie. Daarom valt te
overwegen een aparte oplei-
ding voor het werk in de kin-
derbescherming in te stellen.
Dat zei staatssecretaris Kosto
van justitie gisteren bij de pre-
sentatie van de nota 'Justitiële
jeugdbescherming: met recht
in beweging', die hij naar de
TweedeKamer heeft gestuurd.

Onderzoek
Justitie in Breda is een onder-
zoek begonnen tegen Franerex
in het Brabantse Hoogerheide.
Maandag is tijdens een huiszoe-
king de administratie van dit
bedrijf in beslag genomen. On-
derzochtwordt of Franerex vo-
rig jaar met voorwetenschap -en dus illegaal- via-via strategi-
sche goederen heeft geleverd
aan Irak. Het betreft onder
meer onderdelen voor raketten
met een bereik van 1.000 kilo-
meter.

# Leden van het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland hebben gisteren in Den
Haag voor de Marokkaanse ambassade een protestmars gehouden. De demonstratie richt-
te zich tegen het gewelddadig neerslaanvan derecente onlusten in een aantal Marokkaan-
se steden, waar gestaakt werd tegen de snel slechter wordende economische situatie in het
land, de hoge inflatie, de werkloosheid en het achterblijvenvan salarissen. Volgens Marok-
kaanse vakbonden vielen bij de ongeregeldheden meer dan 74 doden, van wie de meesten
in de stad Fez.
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Marokkaans protest

Koop dezeweek
geen champagne.

(Want wie zondag a.s. voor ’ 500,-bij
Carpet-Land besteedt krijgt het gratis)
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SONY CCD-F350 CAMCORDER balans door de lens, 6 x motorzoom w Tmf^m\ Afm mf^m%. Af^mT^mm*")Ar*mm. Af^mm 4mTmAf^ 4wTAfJm^ «<aË?____:___;r^^**^^^_^^^ N**^J//^Video 8 systeem met FM geluidskwali- met macro. Gewicht 1,2kg. Accessoi- _fl I _fl**^ fl V __T^__l _|J ■ I mm^^ s^ i-^--^,-
-teit. CCD-beeldchip met 320.000 beeld- res: RF-adapter (RFU-90), lader/licht- Wf ATM WÈ Ifl WA II II I TiS]
punten. Maximale opnameispeelduur netvoeding (AC-V35), accu (NP 66) en ▼ JL _________^^ *Mm&mmmW *Am*^mm** \^~\l^x^--^-Zf^y^^ //iÊÊ/z^^3 uur (P5-90 cassette). Video/Audio uit. een draagriem. —^ {__. jïj_i_^^rTr'^----^^^
Minimale lichtsterkte 5 Lux. Auto Fo- VOGELZANGPRIJS F _ "A

//M (
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Imr^mr^W WmT^l \ m m\ I mt^ I philipsP223o-024personal

..-.^HVSiI ïfÉÊ I m m m I Lm__rJL'l 1 ■ .fl COMPUTER deokaart geschikt voor het besturenïL> "^*" "^^ "^*' fe 1 -^^ -^^ -^^ -^*" <^m. Krachtige AT compatible computer ge- van zowel een monochroom ■of kleu-
ffi bouwdrond de 80286 microprocessor renmonitor. Uitgebreid AT toetsenbord '■ 3?^^!m!_. met een klokfrekwentie van 12,5 MHz, met 101 toetsen. Wordt geleverd met

ti|1 W\üo^kiZ De grootste speciaalzaak van Zuid-Nederland op het gebied van audio, video en IMb intern geheugen uitbreidbaar tot ms dos 4.01 (Nederlands). GW-Ba- J1 mW^m*smmt^~~~^^d , , r ~ r ~ T , ~, . T. 7
r , ° ~ 4Mb (dus voorbereid voor OS/2). Eén sic, het programma dynamic environ- _m ffl elektronika speelt voor Kerstman dit jaar. Want naast ons enorm assortiment en super- djskdrive voor 3,/2 inch high density ment, dePhilips muis en het uitgebrei \\w^ voordelige aanbiedingen geven wij u gratis extra kadootjes voor onder de kerstboom, diskettes(1,44 Mb), een hard diskmet de Philips introduktie en installatie j

PANASONIC NV-SIVHS-l
o o j o j een opslagkapaciteit van 20 Mb 2xRS pakket. Inklusief Philips 7BM 743 'PALM-MOVIE randeren op en top videoplezier. Mak- 1 Gratis Camerapakket t.W.V. - 1 Handige Schoudertas gratis 232 seriële aansluiting, 1 x Centronics "nochroom monitor.

Uniek, niet alleen vanwege het kleine keiijk mee te nemen quaformaat en ge- £jte* ino/n VPin Hp a^nQrhafnrii^ hii tmmUmP hii PPnnitnPPmharP autoradio Parallele aansluitin9'universele ATI * VOGELZANGPRIJS
formaat, maar vooral vanwege de ge- makkelijk te gebruiken door de juiste tögwjg- W/o van ac aanSCnalpriJS DIJ gdfflgy Pil een UltneemPare autoradio Q/^yiq i
bruikte techniek. De digitalebeeldstabi- vormgeving. Gewichtzonder accu 750 ~^ aankoop Van een Camera. met slede. INKL. 18,5%BTW _______________r___7 «
lisator houdt het beeld stabiel, zelfs als gram. Wordt geleverd met netvoe- ' ' * ' ' KFNwnnnude movie beweegt. De 6x motor- ding/acculader, accu, AV-kabel en , , . , , . _% j __»i i . i^^SX «
zoomlens, high speed Shutter en vele schouderriem. Afm.: 10x13x16 cm. GratlS CU DIJ aankoop Van GratlS JameS DOnd Illm l"""IM^"M^"'^lll,il(ir#^!f *andere automatische instellingen ga- vogelzangprijs |y^gü een CD-speler (ook portables). Jj& "LicencetoKill,/ + lege band |l^^r^
off 90,- per maand- 2999 \*& \ Q^^ bij elke videorecorder. l^iSUwi R|lß^i|

*&^Èt£?t/ irr«iliS_# als U een midiset koopt. IGcSË^ U bij Vogelzang koopt. KENWOODKRC3SI L matisch afstemgeheugen en autore
■KS9 Lsfer"^3fear ' ° o i Mooi vormgegeven autoradio met ge- verse op decassettespeler zorgen voor !
K^^^^Bjj ~m9/**'^*mmKmÏÊL[ Ja I I I makkelijke bediening voor veilig auto- een goed bedieningsgemak. Inklusief

*L^^^^^^M^JKf^7_7~-^, i\r '^w, 4 x 6,5 Watt zorgen voor een antidiefstalslede.
»;^ uon c»n wuewincn ÈW "~~~-"^^K_Wr -^-^-^.■■.■-■.■■-■i_^_i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-l-IM-_l^_B_i-M_H_B_l_l_l-_i-« ■ goed geluid, 18voorkeurstations, auto- VOGELZANGPRIJSJV_ MnU 04U VMo VIUtU- MM! . /T_S -RECORDER Wl search, go-to, in- en uitgangen voor Tfc^

n ,_^^________________________m________________m____________i »V ||l B^_H|^|
_
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tuner met 48 voorkeurzenders, timer ning. Afstandsbediening is zeer uitge- ___gj|| pS.r^ ly^^ SONY . _-„»

OF F 40,-PER MAAND' """ TECHNICS SL-P 277COMPACT flf bedieningsfunkties zoals: CD editing, ïr^ïljß I ■S^r_-llt--lllt--llF«^-rall
.-....■-.>■.■-,..""■ ■■■■"»'» DISCSPELER Disc link, Random play en Audio-cue J ___________■ j_____|l^gg v
ORunDior^^^^g Zeer zuiver geluid doortoepassing van funktie. Inklusief afstandsbediening H3_il___! aw |B___|_____i|____^B

de 1 bit Digitaal Analoog omzetter, met volumeregelaar. Leverbaar in DENONPMA 360 VERSTERKER mag verwachten. Het vermogen van 2 JG«^-; 3laai; I MASH, 32-voudige oversampling en 4 zwart en zilver. Geïntegreerde versterker met 6 ingan- x65 Watt en de vele instel- en regel- (W^risLÜ
ICjtJÖIÜ^2^ I Digitaal Analoog omzetters. 20 stap- VOGELZANGPRIJS gen waaronder CD en 2 tape en natuur- mogelijkheden. ~= pen programmeerbaar, voorzien van lijk van de kwaliteit die u van Denon VOGELZANGPRIJS. —. SONY KR 7300AUTORADIO- Dolby Ben C, auto search, bandkeuze \

4.QQ 599 CASSETTE MET CDXAIS schakelaar, loudness en tiptoetsbedie- \
+***+* CD WISSELAAR ning. Nu met CDX Al 5 CD wisselaar ||J

PHlLlPS__^_^_^_^_^_^_^__________________r_iÈU^n AIWA „____ Quartz vergrendelde PLL synthesizer met reservoire voor 10 CD's. Kontinu c

GRUNDIG T55-440 TXT KLEUREN kleuren TV geschikt voor PAL en Se- £_________■ 5.M _i__iii__i____ii_i______^ _|___j '"- --^y-__--^ "">TELEVISIE cam Bontvangst. Een Scart-aansluiting PHILIPS CD 615 km indikatie is precies te zien wat gepro- || "-—^_^^ i (

Een kompakte kleuren TV met uitge- zorgt voor een perfekte koppeling met ONE-BIT CD-SPELER Am grammeerd is. Kan voor-en achteruit AIWA AD-WX777 CASSETTEDECK geling (± 20%). Automatische band- , ■ILim i niiTirii Hl ________a______i ____»
breide mogelijkheden. Wat dacht u bij- andere apparatuur. Pracht beeldvia de CD speler met infrarood afstandsbedie- snelzoeken met 3 snelheden. Vanaf Dubbel stereo cassettedeck van uitste- keuze, kopiëren op dubbele snelheid _flj "_T__.'_. „
voorbeeld van 49 voorkeuzezenders, 55 cm flat square beeldbuis. ning, uitgebreid FTD display, random deze CD speler kunnen feilloos syn- kende kwaliteit met quick autoreverse met ééntoets synchrostart maken de *££ rS^T-r-r SE
een AV-kanaal, infrarode afstandsbe- VOGELZANGPRIJS play. Twintig tracks zijn vooraf te pro- chrone opnamen gemaakt worden, in beide decks. Natuurlijk ontbreekt bediening zeer eenvoudig. lm B^_^ WSk IM 'diening en teletekst. Daarnaast is een grammeren en via de muziekkalender- VOGELZANGPRIJS Dolby Ben C niet als ook deBiasfijnre- VOGELZANGPRIJS |rj*ss^ol
OF F 40,-PER MAAND' 1 199 549 OF F 40,-PER MAAND' 699 V^Hj^gJÊ^^^^JA^ÊÊÊÊmgAMWp

mBLAUPUNKT ' —---.-.■»■» x-c„_. SONY CFS-204 SOUNDMAN sluiting voor hoofdtelefoon, ingebouvv- '

Deze fraaie, nieuwe TV is uitgerust met van de zender in beeld, zodat u ziet wat 2perso°nen ffi^ffl KOMBINATIE radio of externe geluidsbron. 24 Watt ]
een flat squarehoogkontrast beeldbuis u ziet. Stereo versterker van 2x 15 ■~ _, b»^»^ ■■■■wf^ M CD portable systeem, geniet van HiFi totaal uitgangsvermogen.
van 63 cm (59 cm effektief). Door de Watt. Teletekst ingebouwd. Er is een ____jj________sC* L—J 'BBs stereo digitaa| ge|uid| super bas voor VOGELZANGPRIJS
rechthoekige, platte beeldbuis krijgt u geheugen om 50 voorkeurzenders op Zm n*!?" "VHllJfmmï MARANTZ SR-50L onafhankelijke tiptoets bediening of via een uitstekende basweergave, FM ste-
eerder het gevoel naar een bioscoop- te slaan, waarvan éénvoorvideo. Inklu- mw/p —l-l-l-l- I -ï-^-l «_& TUNER-VERSTERKER MET D-Bus op afstand, automatisch afspe- _Ï7V__l l
doek te kijken dan naar een TV. CTI sief draadloze afstandsbediening. s=*^-!===^=====^r, —,=. \^ AFSTANDSBEDIENING len van deck Bna deck A, 2 kopieer- 4"«? lschakeling zorgt voor perfekte kleur-» VOGELZANGPRIJS KENWOOD M-34CD MIDISET KENWOOD X-34 CASSETTEDECK 2x60 Watt vermogen bij 4 Ohm, 8 in- snelheden, dolby B/C en HX Pro, auto- ~, ~ -r———. '

1 _RQQ Bestaande uit: Dubbel cassettedeck met Dolby B ruis- gangen en ingebouwde quartz synthe- matische instelling op bandsoort, mi- *'M|U|'» II ["['[' -TZ öltilL
OF F50,-PER MAAND' ±Q^7^7 KENWOOD A-34 VERSTERKER onderdrukking, computergestuurde sizer tuner. Hettunergedeelte heeft 30 krofoon-ingang met mengmogelijkheid. "_ || „,_*«

Versterker met een vermogen van 2 x elektronische schakellogica en compu- geheugenplaatsen voor voorkeursta- MARANTZ CD40 SPELER "*CrST\r^S^S jSTIIII^i 40 Watt (DIN) en 6 ingangen met elek- tergestuurd opnamesysteem. tions, automatisch zoeksysteem en Uitstekende CD speler die tot in detail , - —-JM rifrr F^flß
il^--s_..____________-_________________________________Ë^ !____^^ tronische schakeling. Tevens ontvan- KENWOOD DP-540 CD SPELER automatisch vastleggen van zenders in technisch doordacht ontworpen en ge- F 5,-retourbij f%/ZmT Piüs-aal ~z. <«___«..- ~"

ger voor de systeem afstandsbedie- CD speler met dubbele 16 bit D/A om- het geheugen. Het versterkergedeelte konstrueerd is. Tweekanaals 16 bits Phüips videocassettes f#-£ \\iiisaai Stereo r'ïcffi&sÊ&r I-Si nin9- zetters en programmeerbaar voor 20 heeft klankregeling en extra basverster- D/A converter, verbeterd 4x oversam- '_■ ______|" y\ "luj^-^j KENWOOD T-74L TUNER/TIMER muziekstukken. Direkte nummerkeuze king, aansluitingen voor 2 sets pled digitaal filter, waardoor optimaal PHILIPS EIBÖHG r^As^
~~~~~^?S Zelfdenkende tuner met AM-FM ont- met 20 numerieke toetsen. luidsprekers. fase- en frekwentiegedrag. Inklusief 3 PAK TRACKMATETMI6I

:i:==al f ES!: vangst 30 voorkeurzenders en inge- VOGELZANG SETPRIJS MARANTZ SD 315 DUBBELDECK draadloze afstandsbediening. Met f 5,-retour aktie van Philips. Cassettereiniger + demagnetiseur.
bouwde schakelklok. Hoogwaardig dubbelcassettedeckmet VOGELZANG SETPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS .
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PLANAR STEREO KTV aansluiting. Geweldige 2x25 Watt stereo \ \ /M I J^fl^fl|| Bflßpßflfl £S)_t
kleurentelevisie met de luidsprekers tekst, kabelband tuner met makkelijke \ V jfl II I V ißi I B I Ifl MOBILEBAKJEK 2740COLONIA m*fr> *opgesteld aan de zijkanten. Het appa- afstemming voor de zenders. Het ap- |\ \J|| m___F fl II -mM 27 MHz zendontvanger, 40 kanaals, UCHTORGELLSI6 i;
raat is voorzien van de bekende maxi- paraat is uitgevoerd met kinderslot en JÊ....:■■■-. * F I fl fl_fl Ifl W 4 Watt, kanaalkiezen van up/down 3-kanaalslichtorgelzuil, metingebou^ 5|
male scherpte door de 72 cm recht- wordt geleverd met infrarode afstands- toets op de microfoon. LED-S inches, de microfoon, bas-, midden en ho 9 \
hoekige Super Planar beeldbuis met bediening met verlichte knoppen. _^ m\ m m m m^ Kanaal bezetaanduiding. tonen regelbaar.
anti-reflexlaag. Met direkte Super-VHS VOGELZANGPRIJS uSm^SNf ICIIVfI !___§ HI-BC Al|||lAA|l VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS {
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Bezwaren
negens stedebouwkundige J. de
jjj^af stuit het autovrij maken van

wijken vooralsnog op on-Verkomelijke bezwaren. By nieu-
I* wijken liggen de kansen echterduidend beter, zo zei hij in Ede.

Daarbij zal wel aan een aantal voor-
waarden moeten worden voldaan.

Zo zal het wonen in een autovrije
wijk een meerwaarde moeten heb-
ben, die 'zowel collectief als indivi-
dueel wordt ervaren. Volgens De
Graaf blijkt uit marktonderzoek dat
de interesse voor het wonen in een
autovrije wijk in principe groot is,
maar dat autobezitters 'uiteraardre-
serves tonen.

Verder moet ter compensatie wor-
den gezorgd voor een hoogwaardig
openbaar vervoer, uitstekende
voorzieningen en aanvullende
transportmogelijkheden, waardoor

de bewoners niet met zware bood-
schappen hoeven te slepen.
Ook mag een autovrije wijk niet ge-
ïsoleerd liggen ten opzichte van al-
lerlei stedelijke voorzieningen. Ze
moet toegankelijk blijven voor on-
der meer politie, brandweer en
stadsreiniging.

Middelen
De handhaving in een autovrije
wijk kan niet alleen met technische
middelen geschieden, aldus De
Graaf. Daarvoor dient ook extra
mankracht ingezet te worden.

Volgens hem zou een dergelijke
wijk vier in- en uitgangen moeten
krijgen. Twee daarvan zouden de
functie van hoofdtoegang moeten
hebben. Deze hoofdtoegangen zou-
den gekoppeld moeten zijn aan een
24 uur per dag bemand servicepunt,
dat fungeert als 'wijkconciërge'.

Auto's van bezoekers van de wijk

worden in het door De Graaf ge-
schetste model naar parkeerterrei-
nen gedirigeerd. Bussen en vracht-
wagens kunnen de wijk ongehin-
derd binnen. Het overige gemotori-
seerde verkeer dient te beschikken
over magneetkaarten of moet een
beroep doen op het servicepunt om
de wijk in te kunnen rijden.

Ruimte
Volgens De Graaf kan in een autolo-
ze wijk van 5.000 woningen zon 15
hectare aan ruimte worden be-
spaard. De grondkosten vallen daar-
door 16,5 miljoen lager uit. De aan-
legkosten van de in- en uitgangen
zijn daarin meegerekend.

Het extra bedrag kan worden be-
steed aan het verbeteren van de
kwaliteit van de woningen of de
woonomgeving. Eén autovrije wijk
heeft tot gevolg dat er 60 miljoen
autokilometers per jaarminder wor-
den verreden, aldus De Graaf.

Koolwaterstoffen
zijn bedreiging

Voor gezondheid
van onze verslaggever

- De zogeheten polycy-
I_>^che aromatische koolwaterstof-
J1(PAK) bedreigen de gezondheid[5 1 mens, plant en dier. De stoffen

IVplll6ll bij voorbeeld vrij bij cokeso-
-4 ''s, in het verkeer, bij allesbran-.rs en bij roken. Hoe groot het ge-

"Wheidsrisico uitpakt is echter
»S slechts bij benadering vast te

Dat zegt de Gezondheids-
,J*d (GR) in een advies aan de mi-
l[s*rs van welzijn, volksgezond-
-11(i en cultuur en volkshuisves-
_/§. ruimtelijke ordening en mi-I

L de verzamelnaam PAK valt
itóf roe P van meer dan honderdL ffen waarvan benzopyreen (BaP)

is. Zowel de mens als
iWere organismen zijn via lucht,

ter en bodem gelijktijdig bloot-
II_?J*ld aan een mengsel van diverse
jt_r^'s. De beoordeling van de risi-s van PAK's is niet eenvoudig.
Aliereerst omdat er zoveel soorten
ta_. en ander probleem is het ge-
jkZaan meetgegevens over de ver-
deling van PAK's in het milieu.

Duisenberg
fiberg werd gevolgd door een

ir dp Qoot' de financieel specialist
«Ser VdA-fractie in de Tweede
_?fait ! ..Melkert. Op 22 oktober
rem Z over een financieel pro-?» jeyan circa 10 miljard gulden.
&**]__ ,csJe minder dus. Ruim een

er' °P 31 oktober in het
V Utt aamgse Kurhaus, was het de
J1 9̂1? ministerKok (Financiën).

v was er sprake van een
aste elementenin het geheel

ter waarde van zon 10 miljard gul-
den. Daarnaast waren er nog enkele
bewegende delen: problemen die
mogelijk niet tot ingrijpende maat-
regelen hoefden te leiden. De om-
vang daarvan schatte Kok op zon
vyf miljard gulden.

Komen wij by de grote leider, pre-
mier Lubbers. Nog geen halve week
na de uitspraken van zijn vice-pre-
mier Kok nuanceerde de eerste mi-
nister het beeld alweer. Volgens
hem was er sprake van een pro-
bleem tussen 7,5 en 10 miljard gul-
den.

Dat was begin november. Inmid-
dels waren er enkele ambtelijke
werkgroepen aan de slag gegaan die
het kabinet van advies moesten die-
nen over de tussenbalans en de te
nemen maatregelen. En zoals ge-
bruikelijk had elke werkgroep weer
een eigen bedrag. Ambtenaren van
Sociale Zaken kwamen op 7 tot 11
miljard. Andere ambtenaren, van

Economische Zaken en Financiën,
kwamen hoger uit: 11 tot 16 miljard
gulden.

Het Centraal Planbureau (CPB), de
rekenmeesters van het kabinet,
kwam met een eigen variant: 11,5
tot 16,5 miljard was er nodig. Tien
tot 15 miljard gulden aan ombuigin-
gen was een ander scenario dat de
ronde deed. Tussendoor deed de
christelijke werkgeversorganisatie
NCW nog een duit in het zakje. In
een eigen berekening kwam men
tot het bedrag van 17 miljard gul-
den. De voorlopige topscore.

Onverwacht sloot CDA-fractielei-
der Brinkman zich nog aan bij de
eerdere uitlatingen van Duisenberg.
De schatting dat het ging om zon
vijftien miljard gulden leek hem wel
redelijk, verklaarde Brinkman bij
de VARA.
De ambtelijke werkgroepen gingen
intussen gestaag door met hun re-

kenwerk. De laatse club die het ka-
binet een definitief advies moet ge-
ven, de Centraal Economische
Commissie (CEC), is inmiddels aan
het afronden. Nog wat miyarden
schuiven van rechts naar links en
van boven naar onder de streep van
de rekensom. De CEC zit tussen 10
en 14 miljard gulden, minimaal. De
maximumvariant komt iets hoger
uit: 12 tot 16 miy'ard.

Hét humeur van Wöltgens wordt er
met de dag slechter op. En dat geldt
niet alleen voor hem. In CDA-kring
heeft voorzitter Van Velzen alle be-
trokkenen opgeroepen het opperen
van mogelijkheden om de genoem-
debedragen bijeente krijgen, te sta-
ken.

Dat moet ook gelden voor NCW-
voorman Ruding. De vroegere mi-
nister van financiën, inmiddels lid
van het CDA-bestuur, bestookt de
partijbonzen met de 17 miljard die
volgens het NCW bezuinigd moeten

worden. Het herstelbeleid van de
vorige kabinetten, waar hij zelf deel
van uitmaakte, mag niet verloren
gaan door een te toegeeflijke hou-
ding van de heren Brinkman en
Lubbers richting PvdA, is de bood-
schap van Ruding.

binnen/buitenland

Rijkssteun voor gemeenten dieprojecten opzetten

Minister Alders pleit
voor autovrije wijken

Van de redactie binnenland
*pE - Minister Alders van volkshuisvesting, ruimtelijke orde-

en milieubeheer is voorstander van het aanleggen van
jjütovrije wijken. Door deruimte dievrijkomt door de afwezig-

van auto's, kunnen voor hetzelfde investeringsbedrag
"'eer en grotere woningen worden gebouwd. Ook is er meer

voor andere functies.

"Uiers zei dat gisteren tijdens een
j^gres over milieubeleid en stede-HIK verkeer in Ede. De minister wil

*"' er op korte termijn wordt be-, Juinen met een voorbeeldproject
J!" 1een autovrije wijk. Gemeenten
r® een dergelijk project willen op-
-2 en. zullen door het rijk wordenJptimuleerd, aldus Alders. Hij kon-
| voorts een brochure aan over"tovrije wijken.

De miljarden vliegen alle betrokkenen om de oren

Grote problemen rond
opstellen tussenbalans

v Van onze correspondent
w" HAAG - „Het zal u zijn opge-
ef* dat ik tot nu toe niet één keeriL bedrag heb genoemd. Ik heb

de laatste weken een lichte
tt;e rzin tegen gekregen. Ik verbaas_»,.er steeds weer over dat sommi-
&0 Precies schijnen te weten hoe

e financiële problemen zijn
nj"^ de tussenbalans overwonneneten worden."

i|_ ,^'taat van PvdA-fractieleider in
tuweede Kamer, Thijs Wöltgens.
\d kon net haast niet £e~«^? Worden. Sinds het woord tus-
Oalans in politiek-Den Haag de
% K oe^< vliegen de miljarden
lijw betrokkenen om de oren. Er
Vj e bijna sprake van een wedstrijd.
«lig "°emt het hoogste bedrag, no-
kl^0^ de jaren 1992-1994 zonder

Scheuren door te komen?

v^ js het kabinet zelf de oorzaak
"^Sp cyfer-fetisjisme. Al by de
1.9jstatie van de Miljoenennota
"Wraakte men duidelijk dat er fï-
'Söj'^e problemen dreigden na
Ni P-'e werden toen, in ieder ge-

yfermatig, niet ingevuld. Al-
-IHgs^erd^erd vermeld dat het fïnancie-
-8 van het rijk, zonder in-
\ '.> in 1994 een procent te hoog
'ty^'tkomen. Wie kon rekenen,
HaM ° op een tegenvaller van 5,5
%g Sulden die opgelost diendeV e n- e eerste miljarden ston-

JtHe'/'.f11 is het rap gegaan. Eind
% tyV'oer sprak de voorzitter van
S Rete nschappelyke Raad voor
% regeringsbeleid, Rutten, over% VÏ^bleem van 10 miljard gul-
Nat ervolgens was het 'even' stil,
Sis i?e President van De Neder-
pWi e Bank, Duisenberg, het
Sf.t -en °P 19 oktober verbrak.
Siiß vyftien miljard gulden was erN t-0"1 het kabinet uit de proble-

* helpen, orakelde hy'.

Lijn
Op het ministerie van Kok denkt
men er ondertussen het zijne van.
De eigen bewindsman heeft een
duidelijke lijn. De in de Miljoenen-
nota 1991 gemelde tegenvaller bij
het financieringstekort, plus een te-
genvaller bij derentelasten, moeten
hoe dan ook opgevangen worden.
Dat vergt een bedrag van 9 miljard
gulden. Het is deze som die bij de
tussenbalans in ieder geval op tafel
moet komen. Dat is de inzet.

Negen miljard is wel iets minder
dan de tot nu toe in omloop zijnde
bedragen. Wie is er nu gek: Kok of

alle adviseurs en politici die zich
met de zaak hebben beziggehou-
den? Het antwoord is tweeledig.

Ten eerste is er een probleem rond
de collectieve lastendruk: het be-
slag van belastingen en premies op
elke verdiende gulden. Volgens het
regeerakkoord (eind 1989 gemaakt)
mag die druk niet meer zijn dan 53,6
procent. Dat akkoord ging uit van
de verwachte lastendruk in 1989.
Achteraf is die drukveel lager uitge-
komen: 52,7 procent. Omgerekend
in guldens een verschil van bijna 5
miljard.

Alle ambtelijke adviesclubs gaan
uit van 52,7 procent als lastendruk.
Aangezien Kok uitgaat van 53,6 pro-
cent lastendruk, komt hij zon vijf
miljard gulden lager uit dan ande-
ren.

" DUISENBERG
..verbrak stilzwijgen

Tegenvallers
Het kabinet moet aan de in-
komstenkant fikse tegenval-
lers noteren. De belastingin-
komsten zullen dit jaar vrrj-
wel zeker met 5,25 miljard
achterblijven bij de ramin-
gen: minister Kok (Finan-
ciën) houdt rekening met
een nieuwe tegenvaller van
2,5 tot 3 miljard gulden in de
vennootschapsbelasting.

Eerder waren al 2,5 miljard, voornamelijk niet geïnde inkomstenbe-
lasting, afgeschreven.
Al die financiële rampen houden in dat het financieringstekort over
'90 dreigt uit te komen in de buurt van de 5,5 procent in plaats van
5,25 procent, zoals geraamd.

De belastinginkomsten vertonen traditioneel een nogal wispelturig
beeld. Maar er moet wel een klein wonder gebeuren, wil het be-
oogdefinancieringstekort worden gehaald. Dit houdt in dat hetka-
binet het moeilijker krijgt bij de uitvoering van de begroting '91.
Daar komt bij dat een deel van de belastingtegenvallers zal door-
werken naar volgend jaar. In welke mate is nog niet bekend.

Eén en ander betekent dat de burgers volgend jaarrekening zullen
moeten houden met extra-lastenverzwaringen. Minister Kok zal ko-
mend voorjaar aangeven welke ingrepen nodig zijn om de begro-
ting '91 op orde te houden. Interessant is, wanneer hetkabinet die
verzwaringen zal aankondigen, vöör of na de statenverkiezingen in
maart. De kans dat dat na die verkiezingen zal gebeuren is heel
groot. Vlakvoor verkiezingen met moeilijke boodschappen komen
betekent immers automatisch stemmenverlies. En datwillen de da-
mes en heren politici liever niet.

Na de verkiezingen kunnen de burgers hun borst echter natmaken.
De enige mogelijkheid om het financieringstekort binnen aan-
vaardbare proporties te brengen ligt in draconische bezuinigingen
bij de overheid en een forse lastenverzwaring bij de individuele
burger. De gedachte van een vacaturestop bij de overheid, zoals
PvdA'er Wöltgens onlangs lanceerde, lijkt in dit licht bezien hele-
maal zo vreemd nog niet.

Inmiddels heeft de regering zelf een aantal proefballonnetjes op-
gelaten. Daar mag dan officieel nog geen betekenis aan worden
gehecht, maar nu al staat vast, dat volgend jaar de woonlasten,
zowel van de huurder als van de huiseigenaar, drastisch omhoog
zullen gaan.

Het is in ieder geval te hopen dat de regering de zwaarste lasten
op de juiste schouders legt. Want gisteren werd een onderzoek be-
kend van het CBS in Heerlen waaruit blijkt dat het doorsnee-gezin
en de doorsnee-burger er in de jaren 1978 tot en met 1987 in hun
bestedingsmogelijkheden circa twintig procent op achteruit zijn ge-
gaan. Daar moet een verstandige overheid dus nietproberen extra
geld weg te slepen, zou je zo zeggen.

P.S.

Cijfer
Ten tweede is er het probleem van
de 'bewegende delen' waarover Kok
het in Scheveningen had. Zaken als
loonontwikkeling, inflatie, aantal
uitkeringstrekkers, mogelijke be-
lastingtegenvallers. Daar kunnen in
beginsel allemaal financiële effec-
ten aan zitten. Hoe groot die zijn,
weet echter niemand. Bovendien
kan er via gerichtbeleid iets aan ge-
daan worden. De potentiële tegen-
vallers zijn dus te beïnvloeden.

Kok rekent de bewegende delen
vooralsnog niet mee bij zijn inzet
voor de tussenbalans. Hij belegt de

problemen niet met een concreet
cijfer. Hij wil beleid voeren. Ande-
ren gaan in hun cijferopstellingen
wel uit van miljardentegenvallers
op de terreinen lonen, inflatie, uit-
keringstrekkers en belastingen,
waarbij men zelf maar een gok doet
over de omvang. En ze tellener voor
het gemak nog maar een tegenvaller
bij de rijksuitgaven bij op.

Ziedaar de verschillen. Financiën
zwijgt verder, bang als men is dat
door het noemen van het miljarden-
bedrag de animo om de problemen
echt aan te pakken, alleen maar zal
afnemen. Er ontstaat een soort alge-
mene lusteloosheid: maanden pra-
ten over miyardentegenvallers le-
vert iedereen braakneigingen op.
En leidt dus nergens toe. Hoogstens
tot onwil.

Kok, en met hem Wöltgens, willen
rust, zodat vanaf medio januari fris
met de tussenbalans kan worden
begonnen. De inzet dient dan niet
het cijfer te zijn, maar het beleid dat
gevoerd moet worden. Of, om met
Wöltgens te spreken, de financiën
horen in dienst te staan van de poli-
tiek en niet omgekeerd.

Nu maar hopen dat de economische
ontwikkelingen in 1991 door het
voortduren van de Golfcrisis niet
zover onder druk komen te staan,
dat de ministerraad al in februari
moet besluiten voor miljarden om
te buigen in de lopende begroting.

carel goseling

"KOK:
..wil rust

Op bezoek
bij Lubbers

en Pronk

mPremier Lubbers
(links) en minister Pronk
van ontwikkelingssa-
menwerking, die net een
slok koffie neemt, luiste-
ren in de Trèveszaal in
Den Haag naar een dele-
gatie kinderen.

drietal september jongst-
leden in New Vork met
talloze regeringsleiders
en staatshoofden aanwe-
zig bij de VN-kindertop-
conferentie. Lubbers, die
in New Vork ontbrak, te-
kende gisteren de slot-
verklaring van de VN-
top, waarin onder meer
wordt gepleit voor het te-
rugdringen van kinder-
sterfte en ondervoeding.

Van de groep was een

Ook wordt meer onder-
wijs voor de armste kin-
dern nagestreefd.

(ADVERTENTIE)
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NU 3,- KORTING OP
2 SLOGGI FOR MEN

(en 5,- korting op 3 Sloggi slips voor dames)

Sloggi slips zijn gemaakt van
fijn katoen met Lycra*. Ook na
eindeloos wassen blijven ze perfect
in vorm. Op Sloggi slips (ze zijn er

W ié voor heren en dames) krijgt u nu
een bijzonder aantrekkelijke korting, j

__■ _H_____.: ______!
Tot en met 15 v■ Wk j^Hl ianuari 1991 of sio^for i

ü uigß zolang de voor- —r^i-_p__=i— S 55 ___ê__? __E .5 ■*

raad strekt. ~~~ ,SSSSEs ?

PIET KLERKX VOÖlt J, BBUi
EIGENTIJDS WONEN. -M

\' W( -Ui ' -*--***«& ■'" Bankstel. Leuk van vorm f\f\f\ '"" '^,
I W|B___|' ' : ' __S en ideale zitkwaliteif. Drie- JUU*\ I R.i.kon.n.. >l si» H,^. en Iweezitter in echt leer. A, 1 I J, Vanwaar u ook komt ’ :..' % '■ "Z'^yMJ^*. i {::■ L-*"_f ■ Nederland: wanneer u ;
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"El-H pP^>- | _____ö__wr/—^--. _j_;---'-fc . ' ~^' W f^-^''_^_________________M_____

I _»_»* !1P ■ *\ Su ?^]r^_!
__
s^ r^_«i»«asBr~>^ l ' " *' :

■Mm^J^^^P^^ Strak vormgegeven wand- Moderneeethoek.be- _^T!n?nkOZ _..-___, __ -._*_*- Compleet ,i'éwÈÈËËM kas» me» **"< glosvitrine staande ui. een solide Als b,eÓSe <14° *r°° cml' '"clusief achter- IAQjT J
en ruimte voor TV. De kolomtafel en vier prettig wand met verlichting en twee nachtkast|es. |J7J," 3 19&
elementen zijn los lever- zittende stoelen. Leverbaar in zwart en wit. f *"baa' °ok leveroaar

J dressoir zwarl IB] I ■MM WAÊ I-J -il VAC*A\
fü da,muw OCOC OOC _-J I mml I __^ I mml __l __Va^
#?w moderne huiskamer X lil 1 ■* f t M m _■_ 1 H I -^ _M>y,'/yps, _-*"'_?**'^ \^mw\mm m m m M _^_^_^_^_H _^_^_^H_i _^_^_^_^_H
ilfjpÊrSi Lj»»s^'niet mag ontbreken. Breedte f I _H___^_MMM-^HMMHHHHH__HlHH_M____H_______i __MV

j|_^ 225 cm. Ook leverbaar in zwart. MAA^THIOHT
| Ut * spreiding betaling mogelijk " ook op moondog en zaterdag geopend Sint Jacobstraat 4 (in het centrum bij hel Vrijthof).

I I 7J." " donderdag koopavond toi 9 uu. " arat» thu,sb«,or9d ,n Nederland Parkeergarage onder het Vrijthof aanwezig. Tel. 043-210944.
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ï Am l^__ __r#__^_i l_^___H W^SmH Fuji DL-8 camera. "Drop-in"-filminlegsysteem. Met inge-
K___ IÈS jF E, w È „t__ p_^M___H Ks7 l _Ë^__1I h mWM&S&WÊ bouwde flitser en een focus-free lens voor altijd scherpe

35_s iK ? k* fi S | _^i VmT^i ii i^__kT___i w:3 !&£** J lisJ§il foto's- 99--mm * __T ___ " __ * É f Hl V J _■:>: _■ Rfwl ï|!M tll#;#*_ff ' Mjr 0, jp/ m pi a nd%\ «1 IBwi wf ■&_&' vu%_i- ;>f feflti_HH_____É -#?* A^gHb|^4p|g^^^^w^tagnteg^Bk|^L||^^^WM^S f?__|^r_i __§ ui' DL-80 camera. Met automatische scherpstelling,
r_>aéy Wm'ï^i l^^i^H _H belichting en flitser.

______
';? _R W W Li MmW ÏP^JW H fjm mTmWmW^M^Z^^m^mfÊ ___ÜH 177,—_^^ 3^^ V^.-P^Bk W , W M#MMplßi|B pIpMrMWMV _■ _____ vipif_■£««_. , «Njrati* - 2______mgr^ ¥s^mWlm\r I " 3 __r Vip 1 I I lil P |M K _^^^^^^y r Sfc m SÊgtfi^SgÊMWmgMMW mmX é -M« V^ _|^ II mmt Wmm f1fI l~_~ jr ~|^ w ._ ■ ■■ ■ L* __■_____■ Majiß 7 ___*_ i __^::.^ *py ____. % ___* _fii_____ifS H ' _n ___ __l M 7**

*"" * HF iv I W^Ü Ü I_Ü _____ _M U Tele-camera. Voorzien van een 35 mm
if| -,^ Ji «^M___L * M_Wraß ___■ _H W mm, ______ t_P | 1 V __L.^*^__L^^_^^ 1 '■' |fc Pwh B standaardlens en een 55 mm telelens. Met automatische

_______■_____-___ *"■<■■> sl~ :r E______________r! j___^_H_J_^_^_^__l_________--___-_-_____________i ____£-___________£_______________£_*" ■'* scherpstelling en belichting enzelfdenkende flitser.
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l-Mm/il llflH 818 e"<e Fuj'"cannera een N' Quicksnap-camera voor een-
l_H_____l-_^____l Hl' ïw_#-J_J_i 1 jAfm£, _■___■ ma''§ gebruik cadeau._^_k_Bg_fi i-EiÉE-^K -l_________^. «____3'. _t^JH |wfr*^■ < -ij Mt

_____M________MlHH_l_ttllM_fl_MMHMHßXHM_l MMk mMf*^ ..______________| ____S______, ■>KaiKi& *'■ rt *oJ53S**->--i ~ »-w 'B^RI .!___■■ ___S_f^f^^ L__ % _«P rt:' BRHun "KpwafJ *|| l^^^y Uv«^vtav__x. ößw»--c!:ssrJ: »_-<-» Braun staafmixer MR 300 CA. Com- ""■"---■—_
m m i- f " PaCt£ staafm'Xer Voor Pureren' hakken' Personal Computer Headstart LX-CD Rom». BeschiktJ Wmm Moullnex fr,teuse- - mixen en roeren. Met transparante overeen 40 Mb hardd.sk en een werkgeheugen van 768 KWmMMMMMMMmImMMMmI --§-"" Dubbelwandig Regel- , J maat-Zmengbekeren wandhouder. Ram. Biedt tevens alle mogelijkheden van een CD-speler;______■ bare thermostaat met Braun-Drnsll4.- V&D-Driis t%/\ n/-

,
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Fuji DL-2S camera. "Drop-in--film,nlegsysteem. Met zelf- Pentax Zoom 70-X. Volautomatische compact-camera. H| aparte diepvriesstand 89," werken op de PC en tegelijkertijd naar uw favoriete
denkende flitser en automatische belichting en filmgevoe- Zoomobjectief 35-70 mm. Met zelfontspanner en zelf- W Veilig "mandlift"-sys- muziek luisteren. Inclusief muis, hoofdtelefoonaansluitmg
ligheidsinstelling. AAQ denkende flitser. Aparte close-up schakeling. Inclusief -;jil^

teem. Anti-reukdeksel. 1 en uitgebreide software. _?. 499--l*#7,"" katt»r,, en
_____ ■■ i u jii i. \/ ,m„ u; . MetVGAkleurenmonitor. «#»-i##j■t» batterijen. .100 Inhoud 2/; liter. Vermogen 2000 Watt.

Bijpassende tas. 39.- *f77)— Moulinex-oriis 209.50
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_yfl ; __... .- 1 Braun Aromaster KF 47. Koffie- j»?fe. ""'n "" 1. .— "'" j zetapparaat voor 10 kopjes. Met -» -%rt\ W ï_l_l~?___i_J _^Hi:l e_J_> _______§!?|^ f 1 een aroma-lock voor koffie die _______-_^^^^^« -^«_«-~v*v »^-^-^-^-^-^--_______^-_^-_^ï_^_^_^_^

"ji.^ "____P^ %i mi»-»^..»^-» SsSifeto' langer vers blijft. Met wegdraai- ' __r—*v . , _ . _, T.f ,<r __ . , VHS videorecorder. Met 32 voorkeurzenders. 4 pro-MtmmmmmMwJT P f 7 IIK
,

,-t . t-c baar filter en druppelstop. In wit. ! Sanyo telefoonbeantwoorder TAS 35. Met de speciale gramma'stot 14 dagenvooruit'programmeerbaar. Inclusief jPentax Zoom 105 super. Uitgeroepen tot Europese R , XX
_^ ■ \ ] beveiligingscode kunt u vanaf elke telefoon ter wereld het „.t.phrPiHpaf^nrkhpHipnma *"#%««

Tefal Multi-Snack Reverso. Met verwisselbare tosti- compaa-camera 1990/1991". Driemaal zoom (38- Braun-pri|sWV Wapparaat inschakelen, binnengekomen berichten terug- Van2S--voor 577,*
en poffertjesplaten. Voorzien van eert anti-aanbaktaag. 105 mm). Met zelfdenkende flitser. Inclusief batterijen en "Pn's ' w&^ luisteren en de uitgaande boodschap wijzigen. ' Jj
Regelbare thermostaat met 4 standen. _CQ V&D filmrolletje van 36 opnamen. 700 ;^i_a Incl. afstandsbediening. O_4oTefal-prijs 212,50 V&D-pnjs 137,— Bijpassende tas. 39,- #77,- BRRUII S^.HBk-*^ Van-44f.- voor 317,-
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Over te nemen bedrijven passen goed in Andeno-groep

ACF verkoopt 'chemie'
aan DSM-Chemicals

AARSSEN/HEERLEN -ACF Holdingwil zijn chemie-
Pviteiten die zijn ondergebracht in ACF Chemie (fijn-

kinine- en jodiumprodukten) verkopen aanHl Chemicals. DSM is eveneens geïnteresseerd in
£F's belangen in jodiumwinning in Chili. Verder heeft
*-F haar dochteronderneming Industrie Chimiche Ita-

in Milaan (chemische bulkprodukten voor de far-
industrie) verkocht aan een Zwitserse

financiers, aldus een woensdag verschenen pers-
van DSM en ACF.

investeringen zullen dit jaar

'en tot een boekverlies voor ACFJcirca flO miljoen. De winst-pose van f 14 miljoen büjft vol-
J8 de directie niettemin recht
Jeind. In 1989 boekte de onder-
lig een verlies van f8,4 mil-

H'erkoop van de chemiedivisie
[^t het sluitstuk van het her-
|ïcturingsprogramma dat ACF in
r aankondigde na de verwerving
P het volledige pakket aandelen
i^acef. ACF wil zich concentre-
k°P de kernactiviteiten: handel,
iH Meting en distributievan goede-
tel diensten ten behoeve van de

[

i^rkoop van ACF Chemie en In-*rie Chimiche levert ACF circa f
püjoen op. Na effectuering vanJfansacties zal de per eind 1989
r^loten aanvullende kredietfaci-'Wan f2OO miljoen geheel zijn af-°st. Het balanstotaal van ACF

Holding zal afnemen tot circa f 515
miljoen, waarvan het garantiever-
mogen 45 procent uitmaakt (f 230
miljoen).
Venlo

ACF Chemie (omzet f75 miljoen,
245 medewerkers) sluit volgens
DSM goed aan bij die van haar
dochter Andeno, waar 500 mensen
werkzaam zijn. Beide bedrijven
richten zich op de ontwikkeling,
produktie en verkoop van hoog-
waardige halffabrikaten; in hoofd-
zaak voor de chemische en farma-
ceutische industrie. Na de overne-
ming door Andeno zal ACF Chemie
in Maarssen een produktielokatie
worden van Andeno. De niet-pro-
duktiegebonden activiteiten van
ACF Chemie zullen worden gecon-
centreerd op het hoofdkantoor van
Andeno in Venkt. Over de gevolgen
voor de werkgelegenheid bij ACF
Chemie wordt volgens een woord-
voerder van ACF nog overleg ge-
voerd met de vakbonden.

EClegt
Solvay zware

boete op
T^SEL - De Europese Commis-
,^eft woensdag het Belgische

Solvay, met onder>r een vestiging in het Midden-
,ürgse Herten, de ongekend
'* boete van 30 miljoen ECU's„a 70 miljoen gulden) opgelegd
t *}s verboden kartelvorming.

bedrijf ICI, waarmee
'ty de sodamarkt in het Ver-
-13, Koninkrijk en het vasteland
„^Uropa had verdeeld, werd be-
k 'ftet 17 miljoen ECU (bijna 40
UQeti) gulden.

Beide bedrijven, zo heeft een
woordvoerder van de Commissie in
Brussel meegedeeld, moeten de
boete binnen drie maanden betalen,
of binnen twee maanden besluiten
in beroep te gaan bij het Europese
Hofvan Justitie. Zij moeten dan wel
een bankgarantie geven.

Solvay en ICI, aldus de Commissie,
hadden in strijd met de bepalingen
van het EG-verdrag geheime afspra-
ken gemaakt over het verdelen van
de markt. Bovendien verleenden zij
hun afnemers aanzienlijke kortin-
gen op datgene wat zij boven een
bepaald minimum afnamen, waar-
door detwee concerns concurrentie
uitsloten. Een Duits chemisch be-
drijf, Chemische Fabrik Kalk
(CFK), is wegens verboden afspra-
ken met Solvay tot 1 miljoenRE (2,3
miljoen gulden) boete veroordeeld.

beurs

Kerststemming
- Het was woensdag

\ °P e Amsterdamse effec-
\ J^s. De enige hectiek bestondoL^at handelaren heen en weer
tsj n rennen tussen de beurs-

n de kantine. Daar kon de
"Me edstriJd Malta - Nederland
'L ll gevolgd op de televisie.
& j^tflauwte is dit jaarwat vroe-
*iis Setreden op de beurs, omdat

cWes nu over een langere pc-. gorden afgehandeld. Woens-
1fle as de laatste dag dat verhan-

stukken nog dit jaar kunnen
N» 11 overgedragen. Transacties
\ Woensdag plaatsvinden kun-

v°lgend jaar worden afge-

|ig6 lB^ tien minuten was er nog
tva!!an del doordat er wat activi-Js^^it de optiebeurs kwam, al-
v0

n handelaar. Wall Street zorg-
%Z enige verwarring doordat

*► (J^ Jones-index in het eerste
e opening eerst een paar

JCj^aalde en vervolgens steeg.

'h_j stemmingsindex heeft zich
%_6 a** nauwelijks bewogen.
\r,ex kwam niet onder de 95,5
N_ o met boven de 96. Het slot
J. 95.7, 0,1 punt lager dan dins-
~t q.c CBS-koersenindex steeg

.Punt tot 168,8. Van de ver-[W» fondsen sloot 42,8 procent
S telfde Peil als dinsdag. De
Na* am uit °P f 1>73 milJard,
H>le een magere f340 miljoenin
? Oh?' e beurs gaf de omzetcy-
V°Ut voorbehoud, omdat er

was gemaakt bij de omzet

N6jSatiemarkt lag er kalm bij,
t^Kri m defle Staten volgens een han-
j|\j °or een wat vriendelijker
?^r.t g zorgde. Minpunten wa-
kjSt_ate^ de uitkomst van de nieu-
r&rjj ening die zowel wat be-K^gp 8 s omvang laag uitviel enMj^allers die minister Koks bekendmaakte.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 31,70 31,70
AEGON 108,70 108,40
Ahold 68,20 67,60
Akzo 77,20 77,00
Alrenta 162,30 162,30
Amev 47,40 47,20
AmroA. in F. 75,40 75,40
Borsumij W. 71,00 71,30
Bührm.Tet. 45,90 44,40
C.S.M.eert. 85,30 84,30
DAF 18,60 18,60
Dordt.Petr. 123,50 123,50
DSM 87,50 87,00 f
Elsevier 73,70 74,70
Fokker eert. 32,50 32,60
Gist-Broc. c. 29,70 29,90
HCS Techn. 9,10 9.30
Heineken 135,60 135,60
Hoogovens 54,50 54,30
Hunter Dougl. 58,10 57,80
IntMüller 77,00 77,00
KLM 20,40 20,10
Kon.Ned.Pap. 37,20 37,50
Kon. Oüe 130,20 130,30
Nat. Nederl. 48,80 48,60
NMBPostbank 39,00 e 38,60
Nedlloyd 37,80 37,50
Océ 35,50 35,10
Pakhoed Hold. 192,50 192,60
Philips 20,90 20,90
Polygram * 31,00 31,10
Robeco 86,70 87,40
Rodamco 54,30 56,00
Roünco 81,30 81,30
Rorento 60,10 60,00
Stork VMF 42,50 43,00
Unilever 150,00 150,60
Ver.Bezit VNU 84,50 85,00
Volmac Softw. 33,30 33,00
VOC 43,60 43,30
Wessanen 63,80 64,00
Wolters-Kluwer 48,10 48,10

Ayondkoersen Amsterdam
Akzo 77,10 (77,00)
Bührmann 44,20 (44,40)
Kon.Olie 129,80-130,00(130,30)
NedLloyd 37,50 (37,50)
Philips 20,90 (20,90)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,00 54,00
ABNAmroHld.prf. 5,04 5,04
ACF-Holding 32,50 32,80
Ahrend Gr. c 165,00 166,00 b
Air Holland 14,50 15,00
Asd Opt. Tr. 15,20 15,00
Asd Rubber 3,95 3,95
Ant. Verff. 470,00
Atag Holde 116,30 116,30
Aut.lnd.R'dam 78,00 e 77,00
BAM Groep 72,00 71,00

Batenburg 114,00 114,00 |
Beers 101,50 101,50
Begemann 131,00 136,00 |
Belindo 346,30 346,30
Beckel's P. 1,39 1,36
Blydenst-Will. 35,80 35,80
Boer De, Kon. 279,50 257,00
de Boer Winkelbedr. 71,00 71,50

"Bols 176,00 176,00
Boskalis W. 12,90 12,70
Boskalis pr 15,90 15,70
Braat Beheer 32,00 b 31,80
Breevast 11,70 11,70
Burgman-H. 2750,00 2750,00 a
Calvé-Delft pr 835,00 835,00
Calvé-Delft c 965,00 970,00
CSM 83,80 83,70
Chamotte Unie 2,50 2,40
Cindu-Key 158,00 158,00
Claimindo 344,00 344,00
Content Beheer 22,50 22,50
Cred.LßN 29.80 29.40
Crown v.G.c 106,50 108,00
Delft Instrum. 28,70 28,60
Desseaux 227,00
Dorp-Groep 39,00 39,50
Econosto 29,00 29,00
EMBA 200,00 200,00
Eriks hold. 89,70 89,50
Flexovit Int. 79,00 79,00
Frans Maas c. 76,80 76,50
Gamma Holding 92,50 92,70
Gamma pref 5,70. - 5,60
Getronics 29,60 29,80
Geveke 39,50 39,50
Giessen-de N. 130,00 130,00
Goudsmit 44,00 44,00
Grasso's Kon. 98,00 93,00
Grolsch i 160,00 159,50a
GTI-Holding 218,90 218,90
Hagemeyer 105,00 105,00
HAL Trust B 13,00 13,00
HAL Trust Unit 13,10 13,00
H.B.G. 157,00 157,00
Hein Hold 116,70 116,70
Hoek's Mach. 201,00 201,00
Heineken Hld 116,70 116,70
HoRSeaS. 1,01 1,01
Holl. Kloos 473,00 473,00
Hoop Eff.bk. 6,10 6,10
Hunter D.pr. 3,00
ICA Hold. eert. 8,20 8,20
IHC Caland 50,60 50,30
Industr. My 123,00
Infotheek " 21,00 21,50
Kas-Ass. 40,20 39,80
Kempen Holding 11,00 11,00
kondor wessels 32,70 32,30
KBB 95,00 94,50
Kon.Sphinx 162,00 160,00
Koppelpoort H. 260,00f 259,70
Krasnapolsky 210,00 212,00
Landré & Gl. 56,00 56,00
Macintosh 33,50 33,80
MaxwellPetr.H. 104,00 105,00
Medicopharma 58,50 58,00
Melialnt. 5,95 5,95 I

Moeara Enim 1070,00 1070,00
M.Enim 08-cert 13800,00 13800,00
Moolen en Co 32,50 31,50
Mulder Bosk. 50,00
Multihouse 7,10 6,50
Mynbouwk. W. 384,00 384,00
Naeff 320,00
NAGRON 45,00 45,00
NIB 534,00 534,00
NBM-Amstelland 9,05 9,05
NEDAP 299,00 299,00
NKF Hold.cert. 240,50 a 239,00
Ned.Part.Mij ' 38,70 38,50
Ned.Springst. 14000,00 13300,00 a
Norit 34,60 33,70
Nutricia gb 108,50 108,50
Nutriciavb 117,00 117,00
Nijv.tCate 79,50 79,00
Omnium Europe 13,00 13,00
Orco Bank c. 76,50 76,50
OTRA 242,00 242,50
Palthe 62,00 62,00
Philips div'9l 20,80
Pireüi Tyre 20,10 20,00
Polynorm 111,00 113,00
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 43,60 43,00
Ravast 40,80 41,00
Reesink 70,60 70,00
Riva 39,00 39,90
Riva (eert.) 37,50 37,50
Samas Groep 65,50 64,50
Sarakreek 19,80 19,90
Schuitema 1500,00 1550,00 b
Schuttersveld 42,00 a 41,50
Smit Intern. 49,50 49,50
Stßankiers c. 11,80 11,60
Stad Rotterdam c 41,70 41,70
Telegraaf De 87,50 87,50
Texüelgr Twente 73,00 74,00
Tuüp Comp. 29,00 29,10
Tw.KabelHold 117,00 117,00
Übbink 82,50 82,50
Union Fiets. 59,10 59,00
Ver.Glasfabr. 330,00 330,00
Verto 53,00 52,30
Volker Stev. 70,00 71,80
Vredestein 12,80 12,70
VRG-Groep 63,20 63,60
Wegener Tyl 230,00 230,00
West Invest 27,50 27,50
West Inv. wb. 100,00 99,00
Wolters Kluwer 189,00 190,00
Wyers 33,00 32,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 28,80 28,80
Aegon sav.plus 5,10 5,10
ABN Aand.f. 65,00 65,00
ABN Beleg.f. 52,10 52,00
ABN Amro L.F. 151,20 151,20
ALBEFO 49,40 49,50
Aldoüar BF $ 22,80 22,80
Alg.Fondsenb. 210,00 210,00
AUiance Fd 9,60 9,60Amba 42.00 42,00

America Fund 249,00 250,00
Amro Eur.F. 64,80 64,90.
Amro Far E.F. 52,30 51,90
Amro Neth.F. 66,60 66,60
Amro N.Am.F. 54,00 53,90
Amro Obl.Gr. 159,10 159,10
Amvabel 56,00 56,10
AsianTigersFd 47,80 47,60
AsianSelFund 39,00 39,00
Austro Hung.F. 6,25
Bemco Austr. 45,60 45,60
Bever Belegg. 3,30 3,30
CLN Obl.Div.Fonds 101,10 101,10
CLN Obl.Waardef. 103,00 103,20
Delta Lloyd 36,40 36,00
DPAm. Gr.F. 23,60 23,60
Dp Energy.Res. 42,00 42,00
Eng-H0U.8.T.1 8,20 8,20
EMF rentefonds 60,70 60,80
Envir.Gr.Fnd 50,70 50,70
Eur.Ass. Tr. 6,60 6,60
EOE DuStlnF. 249,00 247,00
EurGrFund 54,00 54,00
Euro Spain Fd 7,20
Florente Fund 104,50 104,50
Gim Global 47,00 46,80
Groeigarant 1,28 1,25
Hend.Eur.Gr.F. 160,00 162,40
Henderson Spirit 51,40 51,40
Holland Fund 64,40 65,50
HoU.Eur.Fund 42,00 41,50
Holl.Obl.Fonds 117,00 117,00
HollPac.F. 93,80 93,70
Innovest " 85,70 86,00
Interbonds 528,00 528,00
Intereffektsoo 35,60 35,60
Intereffekt wt 203,00 204,50
Investa part 67,30 66,50
IS Himal.F.s 8,00
JadeFonds 134,00 132,30
Japan Fund 21,10 21,10
Jap.lnd.Alpha Fd 8300,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 8,00
MaLCap.F. $ 6,70
Mees Obl.Div.Fonds 100,70 100,50
Mexico Inc.F. 21,00 21,00 b
MX Int.Vent. 26,00
Mondibel 66,00 66,10
Nat.Res.Fund 1120,00 1105,00
NedufoA 124,00 124,00 a
Nedufo B 126,00 110,00 aNMB Dutch Fund 37,00 37,00
NMB Global F. 40,20 40,50
NMB Oblig.F. 34,30 34,50
NMBRente F. 105,50 105,50
NMB Vast Goed 38,20 38,20
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr.Fund 3,50 3,75
Obam, Belegg. 197,60 198,20
OAMFRentef. 11,35 12,00
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Pac.Dimens. 82,50 82,50
Pac.Prop.Sec.f. 31,00 31,00
Pierson Rente 104,50 104,60
Postb.Belegg.f. 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00

RG Divirente F. 47,10 47,20
Rabo Onr.g.f. 80,70 80,70
Rentalent Bel. 135,10 135,50
Rentotaal NV 31,70 31,60
RG groen 48,70 48,80
RG blauw 45,30 45,40
RG geel 42,80 42,60
Rodin Prop.s 104,00 104,00
Roünco cum.p 70,00
Sci/Tech 15,80
Technology F. 17,50 17,50
Tokyo Pac. H. 215,00 213,00
Trans Eur.F. 72,50 72,10
Transpac.F. 325,00 325,00
Uni-Invest 84,70 84,00
Unico Inv.F. 76,80 77,20
Unifonds 30,50 30,50
VWN 61,80 61,80
VastNed 111,30 111,00
Venture F.N. 27,00 23,00
VIB NV 68,80 68,30
VSB Mix Fund 46,10 46,20
VSBRente F. 100,10 100,10
WBO Int. 62,50 62,50
Wereldhave NV 140,20 140,00
Yen Value Fund 81,00 81,00
ZOMFlorida $ 46,80 46,80

Parallelmarkt
Alanheri 24,50 24,30
Berghuizer 44,00 43,50
Besouw Van c. 60,20 60,50
Biogrond Bel. 10,35 10,40
CBI Barin Oc.yen 1610,00
Comm.Obl.F.l 99,10 99,10
Comm.Obl.F.2 98,70 98,60
Comm.Obl.F.3 99,10 99,10
De Drie Electr. 18,10 18,50
DeltaLl.dlr 52,30 52,30
DeltaLlEcu 51,60 51,50
DeltaUMix 51,60 51,60
DeltaLlßente 51,50 51,40
DeltaliVast 51,00 51,00
Dico Intern. 96,70 96,00
DOCdata 11,10 10,80
Ehco-KLM Kl. 36,00 36,00
E&L Belegg.l 60,00 59,90
E&L Belegg.2 67,90 68,20
E&L Belegg.3 72,70 72,60
Free Rec.Sh. 32,70 32,80
Geld.Pap.c. 70,10 70,10
GermanCityE. 51,00 51,00
Gouda Vuurv c 107,00 105,00
Groenendijk 37,80 37,80
Grontmrj c. 218,00 218,00
HCA Holding 50,80 50,80
Heivoet Holding 48,00 48,00
Hes Beheer 45,00 43,00
HighLDevel. 15,20 16,00b
Homburg eert 3,00 e 3,05 f
Interview Eur. 4,30 4,30
Inv. Mij Ned. 33,00
Kuehne+Heitz 42,50 42,50
LCIComp.Gr. 13,00 e 12,90.
Melle 285,50 284,50
Nedcon Groep 27,20 27,20

Wall Street
18/12 19/12

alüed signal 27 27V8
amer.brands 39/2 40%
amer.tel.tel 31 31'Zi
amoco corp 50V2 50%
asarco mc. 27 27
bethl. steel 13% 13%
boeing co 44% 45
can.pacific 17 17
chevron 69 71
chiquita 30V2 31
chrysler 13V2 14
citicorp 14% 13
cons.edison 23% 23V 2
digit.equipm. 59Vb 58'/b
dupont nemours 37 37
eastmankodak 42» A 41%
exxon corp 51 50V2
ford motor 25% 25
gen. electric 56% 56%
gen. motors 35Vs 35%
goodyear 16% 17/2
hewlett-pack. 32' A 32' A
int. bus.mach. 113% 113
int. tel.tel. 47% 48' A
kim airhnes 12 12
mcdonnell 43>/< 42%
merck co. 86% 86Vt
mobil oil 57 57Va
penncentral 18% 20'/s
phüips 12/2 12
primerica 23' A 23
royal dutch 78 77%
sears roebuck 26 26»/8
sfe-south.pac. 6% 6/2
texaco mc. 57 57
united techn. 49% 48'/s
westinghouse 27' A 27%
whitman corp 19/8 18%
woolworth 30 30

Advieskoersen
amerik.doljar 1,600 1,720
austr.dollar 1,23 1,35
belgirank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,390 1,500
deensekroon (100) 27,70 30,20
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelse pond 3,09 3,34
fmse mark (100) 45,00 47,50
franse frank (100) 31,75 34,50
griekse dr. (100) 0,96 1,16
ierse pond 2,85 3,10
ital.üre (10.000) 13,90 15,60
jap.yen (10.000) 120,00 126,00
joeg.dm.t/m 100 - 15,50
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schiü. (100) 15,75 16,25
port.escudo (100) 1,17 1,35
spaanse'pes. (100) 1,67 1,83
turkse pond (100) 0,0500 0,0700
zweedse kr. (100) 28,40 30,90
zwits.fr. (100) 129,00 133,50

Wisselmarkt
amerik.doüar 1,66575-1,66825
antillgulden 0,9150-0,9450
austr.dóüar 1,2780-1,2880
belg.frank (100) 5,4485-5,4535
canad.doüar 1,44075-1,44325
deense kroon (100) 29,095-29,145
duitse mark (100) 112,800-112,850
engelse pond 3,2220-3,2270
franse frank (100) 33,020-33,070
griekse dr. (100) 1,0270-1,1270
hongk.doüar (100) 21,2750-21,5250
ierse pond 2,9930-3,0030
ital.üre (10.000) 14,870-14,920
jap.yen (10.000) 124,39-124,49
nwzeel.doüar 0,9840-0,9940
noorse kroon (100) 28,625-28,675
oostenr.sch. (100) 16,0230-16,0330
saudi ar.ryal (100) 44,3250-44,5750
spaanse pes. (100) 1,7570-1,7670
surin.gulden 0,9125-0,9525
zweedse kr. (100) 29,830-29,880
zwits.frank (100) 131,675-131,725
e.e.u. 2,3035-2,3085

Index Amsterdam
CBS-koersin'dex (1983=100)

algemeen 168,70 168,80
id excl.kon.oüe 158,40 158,30
internationals 171,60 171,90
lokale ondernem. 167,30 167,10
id financieel 115,70 115,30
id niet-financ. 217,40 217,30

CBS-herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen ' 230,20 230.20
id excl.kon.oüe 205,00 205,00
internationals 243,80 244,10
lokale ondernem. 215,40 215,10
id financieel 159,90 159,30
id niet-financ. 267,90 267,90

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 95,80 95,70
internation 83,20 83,20
lokaal 98,20 98,00
fin.insteü 87,20 86,80
verzekering 90,90 90,60
niet-financ 101,20 101,10
industrie 103,70 103,70
transp/opsl 101,60 100,90

Goud en zilver
AMSTERDAM- Voorlopige noterin-
genop 19-12-1990om 14.00uur bij de
fa. Drijfhout, aües inkg:
GOUD: onbewerkt ’ 19.890-/20.490;
vorige ’ 19.970-/ 20.570; bewerkt ver-
koop ’ 20.090; vorige ’ 22.170 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 175-/ 245 vo-
rige ’ 175-/ 245; bewerkt verkoop

’ 290 laten, vorige ’ 290 laten.

Dow Jones
Industrie 2625.99

Unchanged

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamropapr 30,00 1000 o,Boa 0,70
akzo c092 180,00 400 0,90 a 0,50b
d/fl pjan 165,00 180 1,00 1,30a
d/fl cjan 172,50 250 o,Boa 0,65
coc cdec 210,00 374 24,00a 22,50
coc cdec 230,00 364 3,70 a 3,00
coc cdec 235.00 313 0,80 0,40
coc cjan 210,00 370 24,50 23,50
coc cjan 220,00 165 15,00 14,10
coc cjan 235,00 181 5,00 4,40
coc cjan 240,00 407 2,70 2,40
coc cjan 245,00 208 1,50 1,30
coc cjan 250,00 166 0,70 0,80
coc c feb 225,00 388 14,00a 13,00
coc pdec 230,00 447 0,50 0,30
coc pdec 235,00 476 2,30 2,70
coc pjan 230,00 337 3,90 3,90
coc pfeb 220,00 334 3,10 a 3,10
coc pfeb 230,00 710 6,00 6,30
coc pfeb 235,00 166 7,50 8,50
coc pn92 285,00 325 53,00 53,00
knp papr 37,50 150 3,70 a 3,40
nedl cjan 65,00 150 0,40 a 0,30
nmb capr 37,50 1,57 4,00 3,50
natn cjan 50,00 945 1,30 1,00
natn pjan 55,00 155 6,20 6,20
phü c093 30,00 732 3,30 3,30
phil c095 20,00 650 8,40 8,30
phü pjan 22,50 208 1,80 1,70
phü p095 20,00 296 3,30 3,30
oüe capr 130,00 813 7,10 7,20
oüe c apr 135,00 724 4,60 4,70
oüe capr 140,00 367 3,10 2,80
oüe pjan 125,00 168 0,90 0,90
oüe pjan 130,00 498 2,50 2,40
oüe papr 125,00 783 2,60 2,40
oüe papr 130,00 752 4,20 4.20
tops cjan 420.00 220 4,30 3,50
umi capr 145,00 206 10,80 10.90unil c093 120,00 160 41,10 42,20
voc cjan 42,50 290 2,50 2,20
voc cjan 45,00 137 1,50 1,30
voc capr 42,50 156 5,50 a 5,10
xmi cdec 545,00 500 8/08 8/00b
xmi cjan 545,00 403 17/12 17/00
xmi cjan 565,00 400 6/04 6/OOt
xmi cfeb 540,00 200 26/12 24/00t
xmi pdec 545,00 600 1/07 1/12
xmi pjan 545,00 444 9/02 9/08

a=laten g=bieden+e»-di».
h=bieden h= laten+ e«-div.
c=ei-claim k-gedaanih
d-ex-dividend l=gedaan+g
e- gedaan " bieden vk- slotkoers vorige dag
I=gedaan + laten sk slotkoers gisteren

economie

Hoogleraar waarschuwt
voor Japanse opmars

■ERLEN - In de meeste takken
'industrie zijn ze al overtuigend

* en meester. Alleen in de che-
?. de luchtvaart en de agro-indu-
* voelen ze zich niet thuis. De Ja-
"se opmars is in volle gang en
'meer te stoppen, weet prof. irP.
Wers van de faculteit Bedrij fs-
We van de TU Eindhoven. De
"rijven uit het Verre Oosten leg-
-1 daarbij steeds vaker een voor-
f aan de dag voor Limburg. San-
s was dinsdag een van de spre-
-18 op het symposium 'perspectie-
-1 zonder grenzen' in Heerlen.

" plaag wil Sanders de opmars

van Japanse bedrijven niet noemen.
„Ze opereren immers buitenge-
woon bekwaam en intelligent. Geef
ze eens ongelijk dat ze hier naartoe
komen." Wat de consequenties zul-
len zijn van de Japanse opmars,
weet niemand, aldus Sanders.
„Japanners vechten nooit op prijs.

Ze streven niet naar winst, maar
naar een strategisch concept. Onge-
merkt maken ze zich onmisbaar,
door zich tot de beste toeleveran-
ciers te ontwikkelen. Ze voeren
nooit oorlog."
De aanstaande samenwerking tus-
sen Mitsubishi en Volvo is op korte

termijn prima voor Volvo, zegt San-
ders. „Er zullen technisch betere en
commercieel aantrekkelijkere
auto's worden gemaakt. Tegenstan-
ders van de samenwerking roepen
dat Volvo zo de Nederlandse identi-
teit verliest. Maar dan zeg ik: is dat
zo belangrijk?"
Toch weet de bedrijfswetenschap-
per zelf ook niet precies wat hij er
nu van moet denken. „Als Volvo
met BMW zou gaan samenwerken,
zou ik veel minder angst hebben. De
Japanse cultuur is voor mij najaren
nog steeds totaal onbegrijpelijk.
Mag ik dan alsjeblieft bang zijn?"

Omzet
Bij de SBVL en deSBO werken mo-
menteel in totaal vijftien mensen.
Na de fusie worden achttien werk-

nemers aangesteld. De omzet van
beide instellingen samen bedraagt
nu vijfmiljoen. Binnen vijfjaar wil
het LCB dat bedrag hebbenverdub-
beld.
HetLCB wil met de vakgerichte op-
leidingen niet alleen de personeels-
problemen van het bedrijfsleven
oplossen, maar ook een bijdrage le-
veren aan de vermindering van de
jeugdwerkloosheid in Limburg. Tot
nu toe vonden alle cursisten een
baan.

Instellingen verwachten verdubbeling omzet

Meer fusies bij
vakopleidingen

Van onze verslaggever

ST-ODILIENBERG - De Stichting
Bedrij fs- en Vakopleidingen Lim-
burg (SBVL) en de Stichting Be-
roeps Opleidingen Noord-Limburg
(SBO) vormen per 1 januari het
Limburgs Centrum Bedrijfsoplei-
dingen. Het in oprichting zijnde
centrum wil in de toekomst samen-
gaan met soortgelijke opleidingen.
Daartoe hebben de eerste gesprek-
ken al plaatsgehad.

De Limburgse Werkgeversvereni-
ging, die nauw betrokken is bij de
fusies, vindt dat er een einde moet
komen aan de versnippering van de
opleidingsprojecten. Er zijn allerlei
stichtingen die opleidingen op ver-
zoek van het bedrijfsleven verzor-
gen. Met fusies tussen de organisa-
ties wil het LCB meer duidelijkheid
scheppen voor de werkgevers, en
betere mogelijkheden geven aan
werkzoekenden om een vakgerichte
opleiding te volgen.

Het LCB wil naar aanleiding van
vragen van werkgevers naar perso-
neel bijpassende opleidingen zoe-
ken en eventueel nieuw opzetten.

Zo moet personeel worden gevon-
den voor moeilijk vervulbare func-
ties. Op dit moment is er bijvoor-
beeld vooral in de metaalindustrie
een groot tekort aan personeel met
een vakopleiding.

Zoon Bush niet
meer in bankzaken
WASHINGTON - Een rechter
heeft dinsdag geadviseerd de
zoon van de Amerikaanse presi-
dent George Bush beperkingen
op te leggen wat betreft werk-
zaamheden voor de bankwereld.
Als directeur van een inmiddels
failliete spaarbank heeft Neil
Bush zodanig gefaald dat hij niet
meer in bankzaken mag van
rechter Daniel Davidson. Het
faillissement kostte de Ameri-
kaanse belastingbetalers een
miljard dollar.
Met de restricties wil Davidson
verkomen dat Bush junior nog
meer fouten maakt in door de
overheid verzekerde financiële

instellingen.
Neil Bush heeft overigens ont-
kend dat hij verkeerd heeft ge-
handeld als directeur van de Sil-
verado Banking and Savings and
Loan Association in Denver.
De administratieve rechter
kwam maandag al tot zijn oor-
deel, maar heeft de uitspraak pas
dinsdag naar buiten gebracht.
Hij verklaarde dat Neil Bush be-
trokken is geweest bij onveilige
en onbetrouwbarepraktijken.De
aanbeveling van Davidson is
naar het federale Bureau voor
Toezicht op het Spaarwezen ge-
stuurd, dat binnen vier maanden
een beslissing moet nemen.

Rabo en Robeco
actief op de

beleggersmarkt
ROTTERDAM - Rabobank Neder-
land en de Robeco Groep starten
begin januari in Rotterdam twee ge-
zamenlijke ondernemingen voor de
particuliere en institutionele beleg-
ger. In dit nieuwe,samenwerkings-
verband maaktRobeco ook gebruik
van het kantorennet van de Rabo-
bank om zijn produktenen diensten
aan de man te brengen. De beleg-
gingsfondsen van de bank zelf zijn
dit najaar al opgenomen in het as-
sortimentvan de Robeco Groep.

De twee financiële instellingen
maakten op 16 meivan dit jaaral be-
kend een 'duurzaam strategisch sa-
menwerkingsverband' aan te willen
gaan voor deNederlandse markt. In
de daarop volgende onderhandelin-
gen is overeengekomen dat de bei-
de moederorganisaties ieder de
helft van het aandelenkapitaal in de
twee nieuwe ondernemingen hou-
den.

De eerste joint-venturevan Rabo en
Robeco richt zich op de particulier
en ondersteunt de plaatselijke
bankfilialen bij de verkoop van aan-
delen en effecten. Ook houdt deze
onderneming zich bezig met parti-
culier vermogensbeheer, vermo-

gensadvies, beleggingsresearch en
produktontwikkeling. Bij dit be-
drijfzullen 170 personen werken uit
beide organisaties.

De tweede joint-venture legt zich
toe op vermogensbeheer van grote
institutionele cliënten. Dit geld zal
hoofdzakelijk worden belegd in Ne-
derlandse vastrentende waarde en
in beleggingsfondsen van de Robe-
co Groep. Het beheer voor institu-
tionele beleggers van wereldwijd
gespreide portefeuilles door de ver-
mogensbeheermaatschappij Ro-
trusco, blijft buiten het samenwer-
kingsverband.
Robeco verwacht een nieuwe groep
klanten te kunnen bereiken via het
fijnmazige netwerk van meer dan
2000 Rabobank-kantoren. De twee
partners benadrukken dat het geza-
menlijk optrekken in de beleggers-
wereld een 'strategisch verbond' is
en geen fusie. De organisaties hou-
den hun zelfstandigheid en onaf-
hankelijkheid. Het beheer en beleid
van de maatschappijen die deel uit-
maken van de Robeco Groep vallen
buiten de samenwerking. Hetzelfde
geldt voor het bancaire beleid van
deRabobank, daarover krijgt Robe-
co geen enkele zeggenschap.

" BurgemeesterP.H. Houben van Maastricht tapte gisterenhet eerste glas 'wit' bier dat in
Nederland is gebrouwen. Het nieuwe brouwsel werd vervolgens plechtig tot Wieckse Witte
gedoopt. Deze naam kreeg dit eerste witte bier van Nederland vooral omdat de brouwerij,
De Ridder, in de Maastrichtse wijk Wyck gelegen is. Met dit 'bier op gist' brengt de stads-
brouwerij een oude traditie opnieuw tot leven. Wieckse Witte is een bovengistend bier dat
wordt gebrouwen volgens een eigen, zorgvuldig bewaard receptuur van de uit 1857 stam-
mende brouwerij. Wieckse Witte kan nu nog alleen in de regio Maastricht worden verkre-
genmaar zal over een tijdje ook in derest van Nederland op de markt worden gebracht.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Eerste Wieckse Witte getapt
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De nieuwe Fiat Tempra.
mmambhi^^. i-'E Tempra bezit kwaliteiten die ruimte van 500 liter. Keus uit ben- 113 DIN pk (48 tot 83 kW). Laag ving en rondom onafhankelijke _^

j/^^ _K I^B HF___s__Ê jrL ■' IHFÜ men zelden verzameld ziet in een zinemotoren van 1,6 en 2,0 liter verbruik, onder meer door lucht- vering. En met verzinkte, dus roest-
_,. mm ' :

__Ë Hfi M auto uit deze prijsklasse. met elektronische injectie en Jn'e- weerstandscoëfficiënt van 0,2*8. vrije carrosserie.

Jj^P Compacte buitenmaten maar wegkatalysator, een 1,9 liter diesel Er zijn 3 uitvoeringen: basis, S De Tempra is er al vanaf f 27.950,-

-royale binnenafmetingen: riant com- en een 1,9 liter turbodiesel. en SX. Elk met vijfversnellingsbak, Een proefrit bewijst het: dit is één

fort voor 5 personen. Een bagage- Vermogens variërend van 65 tot stuurbekrachtiging, voorwielaandrij- brok temprament. SmmuSÊLa
■ ■wiiriif*'»" "' '"' "r '~" ' ' "X. -MmmAmmmm\

-_*"*" """J/A9 ' ii _k

/wl 'lm H _ü %"^ r : J_i i-^^. __r lm I ■ ______ ■ —____"/ wl t!M ____s_s_b. €_l //_T / > ï "\

t&-/ m I IIm l___K_____ t lim E _^*

/(| / J/Jf 4SW / .rf^j^fsStßer- \» "" _*' __re

43* ■ s%\_ V'
_ï_^_^___.

__________"___<_, P^"^^^^E
_Bw K_m ■ B___B___. _ ii^i *^>-Ë__ 4its?%«& ________ I* /mwmm**r !

_!______. Hf { iWmmW fB ilIIfjß _L_________________ClPV

_t _MHk ____k

TE"M' J I
__________________! -.=_■'Bi;

H^m S^SSHE^B^Ai *^_Hr!3_^_#^#_#_K_7_^^iP**^^_SßH_^_^B
____L F ______ ______ * F ______ ______ ___T ______! _H _^T AmmmW AmmmW AmmmW _____! __T _______! F _____! _^F _^_i ' _^_i _________ mWü-_^_L_____i ___■ _____ ___■ _ " ' t^ite^^^J _^ __-'

;osten. Prijswijzigingen voorbehouden. Dieseluitvoeringen leverbaar vanaf maart 1991. Vraag de Fiat dealer naar de aantrekkelijke lease- en financieringsmogelijkheden. Eén jaar garantie tegen mechanische gebreken. L

Drie jaar lakgarantie. Zes jaar garantie tegen doorroesten van binnen uit. Plus de unieke Fiat EuroPas service. 'l

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 -7421 21 I
KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44 fj

—_ : ,, , ;'
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j^ Zon 1,4 miljoen mensen krijgen de eenmalige toelage van f 50 automatisch. S
WW en Paar duizend mensen die dit jaar 65 jaar zijn geworden moeten de toelage aanvragen.

e

* Wie hebben recht op de eenmalige toelage van f 50? Wie moeten de f 50 aanvragen? \.
" l

Wellicht heeft ueralin de krant over gelezen. Of misschien weet u het van de televisie. Sommige mensen met een Als vin de loopvan 1990 65 jaargeworden bent en in november 1990 een AOW- pensioeh e
Ministerie van Sociale Zaken uitkering knjgen f 50, als een eenmalige belastingvrije toelage. i ontving, kan het zijn dat u de toelage moet aanvragen. '1

er ge egen ei i Hieronder staan twee situaties beschreven. Als een van deze situaties op u van toepassing is,
Waarom is die toelage van f 50 nodig? Door de belastingherziening(Oort) hebben sommige mensen met een bepaald neeft u wd recht op de eenmalige toelage van f 50, maar krijgt u deze niet automatisch \
soort uitkering in 1990 minder ontvangen dan eigenlijk de bedoeling was. De toelage van f5O dient om dit te corrigeren. uitbetaald U moet de toelage dan aanvragen i<

t'
Zon 1,4 miljoen mensen krijgen de toelage automatisch uitbetaald, naast hun uitkeringvan december 1990 8
ofvanjanuan 1991. c_ _

* c_ " □ -'t' i *"-«■" i Situatie A Situatie B "Een paar duizend mensen hebben wel recht op de toelage, maar zii knigen de f5O niet automatisch overgemaakt. ~ .___«___. i ■«%_— ____>. »» **__>>_-*«* _.-..*, (
,____.,,-. _, ' 5

.__-. _^VA7 Van lOAW / lOAZ naar AOW Van AAW / WAO naar AOW .'Het gaat om mensen die mdc loop van 1990 65 iaar ziin geworden en in november 1990 een AOW-pensioen ontvingen; -. . . . ,r,noi_ j —. . . . ,"~.,6 „ i " " loon "_. i __._.-. Op I januari 1990 had u recht Op I januari 1990 had u recht op eenen dan alleen om diegenen die op I ianuan 1990 een bepaalde arbeidsongeschiktheidsuitkennghadden. Deze mensen »
_ ... /,—.»—., . ;.»......._ I. . fC A ,<■ opeen lOAW-/lOAZ-uitkenng AAW-en/ofWAO-uitkenng met de ,moeten de f 50 zelf aanvragen. r ° ö 9

en volgende aanvullingtot het minimumniveau: _
In deze advertentie kunt u zien of u voor de f 50 in aanmerking komt. Voor w,e de toelage moet aanvragen, ,s er hiernaast u bent in de Penode van ' februan tot en een invulling voor alleenstaandeAAW- / 4

een aanvraagbon met -^ november 1990 65 jaargeworden. WAO - gerechtigden van 2 1 jaarofouder die
voor 80% ofmeer arbeidsongeschikt zijn. Op Si

Veel mensen met een uitkering hebben geen recht op de Lees alleen verder als vin november 1990 een van de de afrekeningvan de bednjfsvereniging over jt
f 50, omdat de correctie voor hen niet geldt. volgende uitkeringen ontving: > . )anuari '"° kunt u zien °fu een dergelijke
Zo is de toelage niet bedoeld voor de volgende groepen: - een lOAW- of IOAZ-uitkering aanvulling(ook wel "kopjesregeling" s

voor meer informatie - mensen met een bijstandsuitkering - een AAW-en/of WAO-uitkering genoemd) had. ii
- mensen met een werkloosheidsuitkering - een AOW-pensioen en 1_ Hl"**^ - gehuwden of samenwonenden van wie beide partners - een AWW-pensioen of een tijdelijke AWW-uitkering u bent in de periode van I februari tot en

_9_i /__tk^=. 'n )anuan '9^orecht hadden op AOW- pensioen Alleen dan bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op met 30 november 1990 65 jaar geworden. ,
mff^e f\ r\ ft ~a A r\ ft - weduwen of weduwnaars met een kind dat op de f5O.
VVO-09944 09 \ janvan 1990 jonger dan 18 jaar was
IJW - mensen met een AAW- en /ofWAO-uitkenng boven

\_, ,_|V het minimum niveau .' , _. . _ .■^V////i' . Als situatie A ot situatie B op u van toepassing is, vult u onderstaande bon in. <
Voor meer informatie over de f 50-toelage kunt u gratis bellen: 06 - 0994409. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tot u 1 dan een aanvraagformulier voor de eenmalige toelage thuisgestuurd,

en met 3 I januari 1991; ook tussen Kerst en Oud en Nieuw. . "langs de stippellijn afknippen ,* jWie krijgen de f5O automatisch overgemaakt? ' j
Hieronder staan vier situaties beschreven. Als één van die situaties op u van toepassing is, ontvangt u in december of januari Aanvraagbon
automatisch de eenmalige toelage van f 50, van de instantie die uw uitkering betaalt. !
U hoeft de aanvraagbon dan dus niet in te vullen. |k ben |n

, 990 65 Jaar geworden en ik wil het aanvraagformulier voor de eenmalige toelage i
-__. . . -__ . , p_. ■ _ ' van f5O ontvangen.

Situatie I Situatie 2 Situatie 3 Situatie 4 ■
lOAW/lOAZ AAW-en/of WAO AWW AOW

Op I janvan 1990 had u recht op Op I janvan 1990 had u recht op Op I janvan 199Q had u recht op Op I janvan 1990 had u recht op J
een lOAW-/lOAZ-uitkenng een AAW- en/of WAO-uitkenng een AWW-pensioen of een een AOW-pensioen

en met de volgende aanvullingtot het tijdelijke AWW-uitkenng en Naam en voorletters r

in november 1990 ontving u ook mmimum-niveau: een aanvulling voor en " in november 1990 ontving u ook »
een lOAW-/lOAZ-uitkenng. alleenstaande AAW- / WAO - in november 1990 ontving u ook een AOW-pensioen. Hierbij is de Adres "

gerechtigden van 2 1 jaarofouder die AWW ofu ontving een AOW- hoogte van het totale inkomen niet !
voor 80% ofmeer arbeidsongeschikt pensioen.Hierbij is de hoogte van van belang. Postcode en woonplaats *

zijn. Op de afrekening van de het tojtale inkomen niet van belang.
bednjfsvereniging over januari 1 990 Uitzondering
kunt u zien ofu een dergelijke Uitzondering Als u een partner had die op
aanvulling (ook wel "kopiesregeling" Als u een kind heeft dat op I januari I januari 1990 ook recht had op _ ,

~., ,?. . , ,__n- ,_■ u
_

AL., ,r. .. , i Zend deze bon uiterlijk voor I februan 1 99 1 in een envelop zonder postzegel naar.genoemd) had. 1990 jonger was dan 18 jaar, heeft u AOW, heeft u geen recht op de ■ ' ' b

en geen recht op de toelage van f 50. toelage van f 50.■ in november 1990 ontving u ook Soc'ale Verzekeringsbank
'een AAW- en/ofWAO-uitkenng. p/a ACD

J Antwoordnummer 1001 I
2600 VB Delft

Overal waar in deze advenenve het woord "recht" wordt gebruikt wordt bedoeld: een "tot uitbetaling komendrecht".

I ! :
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HEERLEN - Er dreigt in Heerlen een taxi-oorlog, waarbij lijfe-
lijk geweld nietmag worden uitgesloten. Dat zeggen Heerlense
taxichauffeurs die het niet langer nemen dat collega's uit om-
ringende gemeenten steeds vaker met hunklanten wegrijden.

KERKRADE - De nieuwe verorde-
ning Kinderopvang Kerkrade is gis-
teren met algemene stemmen door
de gemeenteraad aangenomen. De
artikelen in het conceptvoorstel
over de groepsgrootte en ouderbij-
dragen, waarop tijdens de inspraak-
ronde nogal wat kritiek was geuit,
zyn door het college gewijzigd.

De huidige bijdrageregeling zal nog
een jaar lang gelden. In die over-
gangsperiode zal met de Stichting
Kinderopvang Kerkrade een voor-
stel voor de bijdragen voor de peu-
terspeelzalen worden opgesteld. De
peutergroepen zijn aangepast aan
de normen voor de hele- en halve
dagopvang. Hierdoor wordt het aan-
tal leidsters dat na de overgangster-
mijn eventueel ontslagen zou moe-
ten worden, tot een minimum be-
perkt.

De PvdA roemde wethouder Hub
Bogman voor de democratischewij-
ze waarop de reacties in de verorde-
ning zijn verwerkt. De fractie wilde
wél zo snel mogelijk weten wat de
gemeente in de toekomst zal moe-
ten betalen voor de kinderopvang.
Jo Bok van Belangenbehartiging
Kerkrade vond dat deze voorzie-
ning Kerkrade 'een aardige duit
kost' en meende dat er op dit mo-'
ment geen vergelijking gemaakt
kon worden met de kosten voor an-
dere voorzieningen. „Enerzijds be-
zuinigen we, terwijl we hier meer
gaan uitgeven."

Mevrouw Housen van het CDA
wees erop dat de kosten van de peu-
terspeelzalen na 1991 niet gebaseerd
mogen worden op de kosten voor
hele- en halve dagopvang. Bogman
zegde toe in elk geval te trachten de
voorzieningen voor kinderopvang
zowel voor de gemeente alsvoor de
ouders betaalbaar te houden.

Duidelijk
Een woordvoerder van de Heerlen-
se politie bevestigt dat taxichauf-
feurs wel eens het bevel krijgen om
te vertrekken. „De rij mag niet zo
lang worden dat er ook taxi's op de
openbare weg staan. Dan sturen we
de chauffeurs die het laatst aange-
sloten hebben weg. En dan wordt
niet gekeken of het om Heerlense of
om vreemde taxi's gaat. Want dat
doet er niet toe. De nieuwe taxi-ver-
ordening is wat dat betreft duide-
lijk."

Strijdtoneel wordt de standplaats
voor het NS-station. Tot groteerger-
nis van de plaatselijke chauffeurs
meldenzich daar vooral in de week-
ends steeds vaker taxi's uit andere
plaatsen. Daardoor raakt de taxi-
standplaats overvol en sommeert de
politie niet zelden chauffeurs te ver-
trekken. Regelmatig zijn het dan
Heerlense taxichauffeurs die wor-
den weggestuurd.

„Dat pikken we niet langer", zegt ta-
xichauffeur Bellefroid namens een
groot aantal Heerlense collega's.
„De sfeer wordt steeds broeieriger.
Tot nu toe is het bij scheldpartijen
gebleven, maar het duurt niet lang
meer of er gaan chauffeurs met el-
kaar op de vuist. De politie werkt
het allemaal nog in de hand door af
en toe grote schoonmaak te houden
op de standplaats."

De explosieve situatie is het gevolg
van de nieuwe taxi-verordening.
Daarin staat dat taxichauffeurs ook
in andere gemeenten mogen voor-
rijden. Volgens de oude verorde-
ning was dat verboden. „Toen was
de NS-standplaats alleen ons do-
mein, maar nu komen er steeds
meer chauffeurs van buiten Heerlen
naar het station", zegt Bellefroid.

De directeur van een grote taxi-on-
derneming in Heerlen geeft toe dat
de onvrede onder de plaatselijke
chauffeurs met de week groeit.
„Maar ik denk niet dat het terecht is
dat ze ook de Heerlense politie de
schuld geven. De enige schuldigen
zijn degenen die de nieuweverorde-
ning hebben goedgekeurd. We heb-
ben ervoor gewaarschuwd dat daar-
door problemen zouden ontstaan.
Maar er werd niet geluisterd. Dat de
politie af en toe chauffeurs weg-
stuurt omdat het te druk wordt, kan
ik me goed voorstellen. De ver-
keersveiligheid mag niet in gevaar
worden gebracht."

Roeping
e kleuters van de Heerlense

*l«c/iool Op gen Ing begon-
_p

daa 9isteren met een ste-
j[*handeling. Op hun kleine

%ht 9*na 'let *n devrieskou
j ln9 Langeberg en terug.
Jlat allemaal om stagiaire

jo' thuis _’ te halen
"'egezijn vijftigste verjaar-

air ' u teest het 9°ed' de sta-,Z~ zag Abraham. Een lateI"*I*. dus...

Telefoon
hZ. Stichting Kinder- entelefoon (KJT) in Heerlen
erfc n n"m Jaar goed
*$ t a9elijks staan vrijwilli-
*en Sen V7er en ac'lt uur ion~"* tot 18 jaar te woord dieeen probleem zitten of ge-
it \eens willen praten. Om-

"et legertje vrijwilligers
mlTaaTn nwar zeker begint teZ^rc, start de KJT binnen-
"in 7net een nieuwe training,
'^stellenden - deKJT mikt
fn Vlaalf vrijwilligers - krij-
Un ?en gedegen opleiding.
Tel staan luister- en ge-
it }aardigheden, sexuali-
ide» an°-ere onderwerpen die

de telefoontjes regelma-
ttal °I°-en aangesneden, cen-
kht vrijwilligers zijn ver-
win OTn maan<ietijfcs een na-,. .ln9 te volgen en zich mmm
n zes uur per week in te zet-
*Z<*>r deKJT. Wie zich geroe-
"ey^Pelt kan tijdens kantoor-
9lSfi kn onder nummer 045-

Roemeens
Lf eneer Jacobs in Heerlen zitn prooieempje. Een tijdje
Ly^Z 71 °Pende hij gastvrij zijnFach» U°or en'cete Roemeense
feerZZagenchauffeurs die in
ti ■ÜZP' moesten lossen, maar
kip T°and met het vroege tijd-
loncjUoor een gesloten poort
i_ Z7l' Jacobs serveerde kof-
'esc _ _?e en Passant nog wat
>ertr .f^'cen uit en de Roemenen
e er°kken weer. Onlangs plof-
ijn r?een stapeltje brieven op
toerr7eurTnat- Geschreven in het
l<rnistens en vermoedelijk af--9 Van de chauffeurs. He-
li., 7* zeker weet Jacobs dat
l'et'rn Qnt ** het R°emeens
be _ achtig. Daarom is hij op
>en „„ ar iemand die de brie-ie^ .oor hem wil vertalen. Wie

1 helPen, wordt verzocht
k 4S_7T^?et Jacobsop te nemen:

" Jan Jongen

Uit een studie die in 1989 werd ver-
richt naar de trein-en busverbindin-
gen in de regio Heerlen-Aken, bleek
dat er ook behoefte bestond aan een
directe lijn van Kerkrade naar
Aken. Het is de bedoeling dat reizi-
gers in Kerkrade aan de Poststraat
in- en uitstappen.

(ADVERTENTIE)

" !_*" * * ' MONTRES " PARIS "'"""";"

" -Sifc.^^ Horl°9es voor: *

" " vrouw: "

" " Uitsluitend *
) verkrijgbaar *

': by ;.
" ' _ juwelier "'*j DOUP Heerlen:*
" ' Hoek Saroleastraat/Geleenstraat : "" . 045-715321 , "

Spreekuur
ge,Kerfcr aadse Partij Bur-

elangen houdt vandaag
H Ur voor leden en niet-le-
W,„ vragen of problemen

U 9 2n a,rVOOr deBB een °PU}S-
%n °u kunnen bieden, is tus-
'}kr £?av°nd op maar liefst
K*zen atles welkom. Men kan
ar-bi« lt de vergaderzaal van
%_., ° Socio aan de Laura-

-1 Ey°elshoven, het ge-
% dp

naPshuis Terwinselen
Nn__ t, chaesbergerstraat, het

Muu osterbosstraat 8 en ca-
%(!, j* °an de Bleijerheider-

Wit
T U£et dan toch lukken dit

i"ee'Wn et die witte kerst? Delol°en ? zeggen van niet.
C^Ml L Zr"" Krol en zijnhrnend^kers wordt het de

1kutit aoen warmer en zal
**(’_ or,j

20 rond feestdagen
V*en r°Pen tot een graad oj
7* Hnk en nul Natuurlijk is
rn heTè°?p om de beweringen
S. PpVT in twijfel te trek-
t>e ma

S van rekening doen
_"' de hT en vr°uwen in de
l?n het da° niets anders
*S*r tn\ Weer onderzoeken.
y^Uiü Z öiJ het zien van de
71 S te dateren gestaag
,r°orn , dwarrelde, welde de
eie* loee" Cen witte kerst bij'

Stroomdefect
j) *>en trT^nblT^ 9 naar zaterdag 24
ri SerJ, n <** Heerlense VanrrOTonH TStraat zorSdeeen on-
tf9 voZf stroomdefect op die
öPei2<*9er?n '""P narigheid.oen naar uit dat deA^taT u de schade zeljlU^e<Lvetaien' Maar het
rj *e lüpol , toonde zich begin
b°°r aliZ Van haar beste ziideu^hadl jeparatiekosten vanuer0„ ade 9ebruiksartikelenvoeden.

KERKRADE - Het VSL en de
ASEAG beginnen met ingang van 2
juni 1991 met eenrechtstreekse bus-
verbinding tussen Kerkrade en
Aken. De nieuwe hjn zal minimaal,
een keer per uur gaanrijden en in de
de spitsuren met een dubbele fre-
quentie.
Deze rechtstreekse verbinding van
Nederland naar Duitsland past in de
plannen om het grensoverschrij-
dend vervoer uit te breiden.
Volgens een woordvoerder van het
VSL start de ASEAG met de lijn
Kerkrade-Aken als tegenprestatie
voor de nieuwe sneldienst tussen
Maastricht en Aken die waarschijn-
lijk in 1992 van start gaat.Deze bus-
verbinding zal de circa 100.000 pas-
sagiers opvangen dienu nog met de
trein vanuit de provincie-hoofdstad
naar Aken reizen.

Met ingang van 2 juni 1991:
Nieuwe buslijn
Kerkrade -Aken

Uitbreiding naar de Bongerd ligt voor de hand

Heerlense kerstmarkt
is in 'de overgang'

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De stichting Inter-
nationale Folkloristische Parade
Brunssum neemt op 1 januari een
nieuw logo in gebruik. Dit omdat de
stichting van mening is dat het hui-
dige logo (de inmiddels beruchte
foto van het Parademeisje) niet
meer voldoet aan het totaalbeeld
van het vierjaarlijkse mondiale eve-
nement. Het nieuwe handelsmerk
dekt de inhoud van het festival veel
beter, aldus de Paradestichting.

Het logo is ontworpen door Roy
Hoet, docentaan de Academie voor
Beeldende Kunsten in Maastricht.
Hoet ging bij het ontwerp uit van
beweging (dans) en sfeer (open-
heid). Het beeld laat twee eenvoudi-

ge- in Brunssumse kleuren weerge-
geven - lijnen zien die in het mid-
den samen de Nederlandsevlag vor-
men. Volgens de organisatie is on-
danks alle eenvoud toch een danse-
res in het lijnenspel te herkennen.

Schadeclaim
De keuze van een ander logo heeft
volgens de .stichting niets te maken
met de trammelant, die in de zomer
van 1988 begon rondom het toenma-
lige logo van de Parade.

Zoals bekend hanteerde de Para-
destichting sinds 1972 een foto van
een Joegoslavische danseres als
handelsmerk, die gemaakt werd
door amateur-fotograaf Anton
Adriaens uit Brunssum. Adriaens
schoot de plaat tijdens de vijfde Pa-
rade, toen de danseres Jelena Ka-
lember samen met een folklore-
groep uit Valjevo het festival be-
zocht. De Paradestichting betaalde
Adriaens destijds de werkuren plus
de foto.

Nadien werd besloten de plaat van
het dansende meisje als logo voor
de komende festivals te gebruiken.
Op die manier begon de foto van
Adriaens in het midden van de ze-
ventiger jaren als het logo van het
folklorefeest in miljoenenvoud over
de aardbol te circuleren.

Jan Jongen
beëdigd

Het gebruik van de foto verliep pro-
bleemloos, totdat Adriaens zestien
jaar na de eerste afdruk het besluit
nam om alsnog auteursrechten te
claimen. Hij wilde geld zien omdat
zyn negatief voortdurend werd ge-
bruikt en derhalve klopte hij in 1988
bij de Paradestichting aan met een
gepeperde rekening. Betaald werd
die nota evenwel niet, sterker nog,
de Paradestichting zegde uit onge-
noegen met de gangvan zaken zelfs
de samenwerking met de fotograaf
op.

KERKRADE - De opvolger van het
in november overleden CDA-frac-
tielid Ger Oostveen, Jan Jongen, is
gisteren tijdens de vergadering van
de Kerkraadse gemeenteraad beë-
digd als raadslid. Jongen is direc-
teur van het Socioproject in Eygels-
hoven.

Adriaens liet het daarbij echter niet
zitten en nam een advocaat in de
arm. Die deponeerde in september
van dit jaareen schadeclaim van 132
mille bij de rechter. Deze procedure
loopt nog. Volgens de advocaat van
de stichting duurt het nog maanden
alsvorens de rechtbank zich over
het verzoek tot schadevergoeding
buigt.

Via twee kraampjes onder grote
zeilen bots je op de promenade ter
hoogte van V en D op een zeer ge-
zellig klinkend kindercarrousel. Je
loopt dan automatisch naar links,
vlak langs de winkels en dreigt en

Positief punt is zeker de aandacht
voor het muzikale vertier, maar het
zou interessant zijn om eens te on-
derzoeken of er ook visuele trek-
kers mogelijk zhn. Bijvoorbeeld
een kerstspel of een kerstquiz.
De huidige ruimtelijke indeling
hinkt echter te zeer op twee ge-

Komend van 't Loon passeer je na-
melijk een paar nieuwe verkoop-
huisjes ter hoogte van de schouw-
burg. Vervolgens een hele tijd niks,
want het eerste deel van de prome-
nade leent zich om praktische rede-
nen (aflopend) niet voor stands en
bovendien zou dat waarschijnlijk
ten koste gaan van de looproute
door winkelcentrumDe Plu.

Als apotheose volgt dan de spiegel-
tent op het Emmaplein. Prachtig
ding, volstrekt authentiek en goed
voor het jaren vijftig-gevoel. Maar
dan moet jeeerst de op een biecht-
stoel lijkende entree gepasseerd
zijn. En door het ontbreken van
voldoende zitgelegenheid blijven
de meeste bezoekers maar kort-
stondig bij de ingang staan. Ook
omdat de verwarming een pro-
bleem is.

Centrum
'De kerstmarkt moet zich over het
hele centrum gaan uitstrekken',
luidde een niet bepaald bescheiden
aanbeveling van een adviescom-
missie. Vooruitlopend op komend
overleg over een andere, professio-
nelere organisatie-opzet van de
markt is daar nu al een begin mee-
gemaakt.

Belangrijker is dat een echte rond-
looproute ontbreekt, waardoor je
plots een paar keer aan een 'einde'
staat en moet omkeren. Dat maakt
geen prettige indruk.

In dat kader moet de steun van de
gemeente voor de kerstmarkt ge-
zien worden. Maar dat betekent
ook dat er hogere eisen gesteld zul-
len worden. Het fenomeen heeft
bestaansrecht, maar mag niet op
verbleekte lauweren blijven rus-
ten.

joos philippens

Vooruitgang
Volop verkoophuisjes, een ■ flinke
vooruitgang voor het oog dat ook
wat wil, gesitueerd bij de Pancra-
tiuskerk. Over de aard van de aan-
geboden artikelen wordt trouwens
wel eens getwist, maar hoe je het
ook wendt of keert: ook lingerie is
een potentieel kerstcadeau.

In Heerlen is men er inmiddels niet
alleen achtergekomen dat je een
stad moet bouwen die mooi wordt
gevonden door inwoners en bezoe-
kers, maar dat er ook iets te bele-
ven moet zijn.

Maar een eenzame tocht door het
Heerlens centrum biedt, zonder dat
je er voortdurend op moet letten
dat je je voeten niet op die van
iemand anders plant, voldoende
stof tot overpeinzingen. Over de
kerstmarkt zelf, de oudste van Ne-
derland en jaarlijks goed voor zeer
veel publiek, en ook over haar rol
in de toekomstplannen van Heer-
len.

De Markt maakt vervolgens een
grote en lege indruk, met aan het
eind alleen de nodige kerstbomen
in de verkoop. En dan, voor de bui-
tenstaander allerminst vanzelf-
sprekend, moet je rechts naar bo-
ven lopen om de eigenlijke kerst-
markt te bereiken.

HEERLEN - Het sneeuwt op
deze woensdagochtend, wat
wil jeals kerstmarkt nog meer.
Natuurlijk, van grote drukte is
nog geen sprake op dit tijdstip.
Dat was afgelopen zondag wel
even anders, toen was het
dringen geblazen.

dachten. De kerstmarkt is geen
eenheid, met een paar kraampjes
volledig geïsoleerd bij 't Loon. Uit-
breiding qua ruimte is zeker ge-
wenst, maar waarom niet gewoon
de markt op de Bongerd erbij be-
trekken, zodat je een vrij compact
geheel behoudt. Met de markt-
kooplui moet tot een regeling te ko-
men zijn.

passant de acht op de promenade
geplaatste verkoophuisjes van de
kerstmarkt te missen.

V 7 __■ __T__L_^_l _____ \—_
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UW SLAGER - LIMBURGS BESTE

Nieuw logo voor
Parade Brunssum

Schadeclaim van 132 mille nog niet afgewend

(ADVERTENTIE)

ïMSm Vandaag >^^^_ïËS*_|L KOOPAVOND |flf§|
/2S__ open tot 21.00 uur *S^g^&
MAKAPO ' MJtrf|_l

Heerlense chauffeurs in clinch met 'vreemde' collega ’s

Taxi-oorlog dreigt # De Heerlense
kerstmarkt in de
sneeuw van 1990.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Kerkrade regelt
ouderbijdragen
peuters in 1992
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t
Wij willen jerust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
*ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten

missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze dierbare broer, zwa-
ger, oom en neef

Hendrik Custers
Hij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Heerlerheide: C. Pluymen-Custers
J. Pluymen
en kinderen

Heerlerheide: J. Custers
L. Custers-Schreijen
en kinderen

Heerlen, 19 december 1990, Sponserf 76
Corr.adres: Keekstraat 96, 6413 HP Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 22 december a.s. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van St. Corneliuste Heerlerheide, waar-
na aansluitend debegrafenis zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene vrijdag 21 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 18.30tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor de
zorg en het vele dat hij voor ons betekend heeft, de-
len wij u mede, dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve man,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Piet van Zwet
echtgenootvan

Wies Nijsten
op de leeftijd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Wies van Zwet-Nijsten
Math en Willy
van Zwet-Peters
Peter, Maurice
Annelien en Sjef
Bruinsma-van Zwet
Familie van Zwet
Familie Nijsten

19 december 1990
Nagelbeek 30, 6365 EK Schinnen

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 22 december om 11.00 uur in de St. Diony-
siuskerk te Schinnen, gevolgd door de begrafenis
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag a.s. om 18.45 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijksvan 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat hij tijdens zijn leven ons heeft gege-
ven, is na een voorbeeldig gedragen lijden, voor-
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 81
jaar van ons heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, grootvader, over-
grootvader, schoonbroer, oom en neef

Pieter Jozef
Hundscheidt

echtgenoot van

Anna Margaretha Bock
In dankbare herinnering:

Kerkrade: A.M. Hundscheidt-Bock
Heerlen: Fr.J. Hundscheidt

E.J. Hundscheidt-Schaap
Roermond: PJ. Hundscheidt

S. Hundscheidt-Lutgens
Heerlen: WJ. Hundscheidt

C. Hundscheidt-Amkreutz
Kerkrade: B. Hermans-Hundscheidt

H.J. Hermans
Simpelveld: J. Hundscheidt

H. Hundscheidt-Keulartz
Alsdorf (Brd): B.M.S. Hundscheidt

Amersfoort: CA. Junggeburt-Hundscheidt
B.Junggeburt

Sydney (Austr.): A.M.J. Rijsdijk-Hundscheidt
H.Rijsdijk
Klein- en achterkleinkinderen
I. Wagner
Familie Hundscheidt

6461 VP- Kerkrade, 18 december 1990
Richerstraat 7
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 22 december om 12.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Vrijdagavond 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 deLückerheidekliniek teKerkrade-
Chèvremont.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 18.00
tot 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
Het lijkt nog helemaal niet waar.
De leegte die hij achterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die hij bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat hij deed en wat hij zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve man, onze goe-
de vader en schoonvader

Jan Weijers
zal worden gehouden zaterdag 22 december om
19.00 uur in de St.-Bavokerk te Nuth.

Mia Weijers-Vernooy
en kinderen

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de, is heden, toch nog onverwacht, van ons heenge-
gaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op de leef-
tijd van 69 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Elisabeth (Miemke)
Knarren

weduwe van

Lodewijk Johannes Aerts
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: Jetty Ververgaert
Gerrit Zwakhalen
Willy, Elise en Manuel

Hoensbroek: Lenie Ververgaert
Hoensbroek: Annie en Nico

Kwerreveld-Ververgaert
Wendy, Nadja

Oirsbeek: Piet Aerts
Anja Souren
Brian
Familie Knarren
Familie Aerts

18 december 1990
Kleindoenraderweg 2
6438 BP Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 22 december as.
om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Lamber-
tus te Oirsbeek.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avondwake van vrijdag 21 decem-
ber as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 18.15 uur.

-—————————————————————-«——■——"-—~~""^""■"■

t
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat zij
zo lang in ons midden mocht zijn, geven wij u ken-
nis, dat op 89-jarige leeftijd plotseling is overleden,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, pleegzus, schoonzus, tante en nicht

Maria Leontina
Baggen

weduwe van t
Jan Jacob Hubert

Canisius
Hoensbroek: Sjef en Marianne

Tongeren: Philomène
Den Helder: Willem en Elly

Echt: Jos en Ger
Hoensbroek: t Martijn o.f.m. conv.

Maastricht: Hub en Maria
Heerlen: Henny
Heerlen: Leo

Maastricht: Harry
Schagen: Mieke en Paul

en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Baggen
Familie Canisius

Hoensbroek, Mettenstraat 2, 19 december 1990
Corr.adres: Korteweg 16, 6431 GA Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 22 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Hart van Jezus te Mariarade-Hoensbroek,
waarna begrafenis op de algemene begraafplaats
aan de Randweg.
Voor vervoer per bus vanaf de kerk is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondwake vrijdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid isvan 18.00tot
19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen
van

Lies
Le Bron de Vexela

weduwe van

Mathieu Vineken
Zij overleed in haar 81e levensjaar.

Kerkrade: Jetty Brüll-Vincken
Karel Brüll
Nicolle en Marco

Kerkrade: WilhelminVineken
FamilieLe Bron deVexela
Familie Vineken

Kerkrade, 17 december 1990
Corr.adres: Maarzijde 11
6467 GA Kerkrade
De plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10,op zaterdag 22
december as. om 11.30 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren. Gelegenheid tot af-
scheid nemen in het streekmortuarium Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade, van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijkenvan medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlij-
den en tijdens de begrafenisplechtigheidvan

Idzi Janicki
willen wij langs deze weg onze hartelijke dank
uitspreken. Het was voor ons een grote steun en
het gaf ons het gevoel dat hij door velen geliefd
en gerespecteerd werd.

Ursela Janicki
Tiny en Frank Seegers-Janicki
Irene Janicki
Frank Peeters

Hoensbroek, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 29 december om 19.00
uur in de Christus-Koningkerk te Hoens-
broek.

In de advertentie van

Sjaak de Hey
is vergetente vermelden dat de begrafenis aanslui-
tend zal plaatsvinden op het kerkhof bij de Barba-
rakerk.

f "

Na een leven, gekenmerkt door eenvoud, is heden na een moedig gedra-
gen ziekte toch nog vrij plotseling van ons heengegaan, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Zef Sieben
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 65 jaar.

De diepbedroefde familie:
Mingersborg: M. Neven-Sieben

P. Neven
Finie, Marian, Marlies en Hub

Eyserheide: L. Scheepers-Sieben
L. Scheepers
Monique, Hub, Torn en Luc
Andrea en Pedro
Familie Sieben

18 december 1990
Corr.adres: L. Scheepers-Sieben, Mingersborg 30A, 6367 JX Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op zaterdag 22 december om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Aga-
tha te Eys.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Vrijdagavond om 18.45uur zal de h. rozenkrans worden gebeden, waarna
aansluitend een h. mis voor de overledene zal worden opgedragen invoor-
noemde kerk.
Zef is opgebaard in de rouwkapel Sjalom van de zusters Clarissen aan de
Hilleshagerweg te Mechelen. Gelegenheid tot afscheidnemen van 17.00
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ons erelid

Zef Sieben
Bestuur en leden
Zwart Wit '19

~ IDankbaar voor het vele goede dat wij van haar mochten ontvangen, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Brassé-Neven

echtgenote van

Wiel Brassé
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Wiel Brassé
Nuth: Wiel en Irene

Brassé-Gielen
Simone

Wrjnandsrade: Piet en José
Brassé-Petri
Martijn

Nuth: Leo en Bep
Brassé-Meulenberg
Chantal

Nuth: Mia en Louis
Harst-Brassé
Renée, David

Maasbracht: Wilma Brassé
Scheulder: Ine en Wim

Charlier-Brassé
Roy
Familie Neven
Familie Brassé

19 december 1990
Stationsstraat 155
6361 BH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 22 decemberom
11.00uur in deSt.-Bavokerk te Nuth, gevolgd door debegrafenis op de be-
graafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Ukunt afscheid nemen in een derrouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek; bezoekgelegenheid dagelijks van 19.00 tot 20.00
uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen oprecht bedanken voor devele blijkenvan me-
deleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Mariette
Vaessen-Pergens

Uw aanwezigheid, devele condoleances, brieven, h.h. missen en bloemen
waren voor ons een grote steun.

J. Vaessen
kinderen en kleinkinderen

6251 ND Eckelrade, december 1990
Dorpsstraat 154
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 23 decem-
ber as. om 10.00uur in deparochiekerk van de H. Bartholomeus te Eckel-
rade.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden toch
nog onverwacht, gesterkt door de ziekenzalving is
overleden, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Elviera Suppers
echtgenote van

Martin Morlog
Geboren te Heerlen 03-07-1922

Overleden te Heerlen op 19-12-1990
Heerlen: Martin Morlog

Marion Lepej-Morlog
Frank Lepej
Familie Suppers
Familie Morlog

19 december 1990
Gouverneurstraat 12, 6411 XH Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
vrijdag 21 december 1990 om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Franciscus van Assisië te Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats Imstenrade te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
De vooravondmis ter intentie van de overledene
wordt gehouden heden donderdag 20 december
om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum, v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30 Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gele-
genheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van
17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

HIH

n

t
Op 16 december jongstleden overleed in hetRadboudziekenhui^te Nijmegen L:

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

terMet zijn overlijden heeft de gemeente Heerlen een gedreven Pe^gnsoonlijkheid verloren. Zijn inzet voor de Heerlense samenleving
en voor het voortgezet onderwijs in ht bijzonder, zal niet lichtver^
geten worden. ie.
De waardering voor zijn toewijding drukte het gemeentebestuur
van Heerlen eerder uit in de erepenning in zilver. Ook na zijHiar
heengaan zal onze waardering voor zijn werk blijven voortbe-)as
staan. eg

Burgemeester en wethouders van Heerlen 'a'
De burgemeester, P.H. van Zeil *c
De secretaris, drs. J.G.L. Heiligers

l «Ó
f

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezociï
Hij heeft zijn taak volbracht
Hij ruste nu in vrede

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf, delenwij u mede dat heden(
naeen werkzaam levenvol zorg en toewijdingvoor ons allen, na een kort-
stondige ziekte, toch nog vrij plotselingvan ons is heengegaan, voorzie!1van de h.h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van 83 jaar, mijn liev*
echtgenoot, onze goede vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader'
zwager, oom en neef, de heer

Jan Willem Crutzen
echtgenoot van

Anna Maria Wenders
Met liefde gedenkenwij hem die goed voor ons was.

De diepbedroefde familie: _,
Vaals: A.M. Crutzen-Wenders 0
Vaals: N. Spacht-Crutzen

_
R. Spacht _
Roger, Günther„ Gabi en Chantal

Gevelsberg (D.): A. Baumann-Crutzen Jl
H. Baumann 1<
Karl-Heinz, Erik, Hedde en Marjolein ,

Aschaffenburg (D.): A. Kolb-Crutzen
F. Kolb
Anette, Rosmarie, Susy _
Familie Crutzen 'Familie Wenders

6291 EL Vaals, 17 december 1990 1
Maastrichterlaan 67 c
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebbend
op zaterdag 22 december as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Paulus t«h
Vaals. i
Vrijdagavond wordt er om 19.00 uur een h. mis opgedragen voor de zielcfc
rust van de overledene. f
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren is er achter in de kerk vanaf 10A°k
uur. fDe overledene is opgebaard in derouwkapel aan deLindenstraat te Vaals- k
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-JI
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t ==.T
i

Als het leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing-1

Dankbaar voor het vele goededat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven.!
hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Liza Goertzen
i

echtgenote van wijlen

'Jeu Sangen
Zij overleed, voorzien van de sacramenten der zieken, in de leeftijd van 6°
jaar.

Kerkrade. Leny Klinkenberg-Sangen
Martin Klinkenberg
Ellen

Heerlerheide: Henk Sangen
Thea Sangen-de Groot
Joppe en Jelle
Familie Goertzen
Familie Sangen

Kerkrade, 19 december 1990
Bosstraat 24
Corr.-adres: Bockstraat 43, 6461 W Kerkrade.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 22 decembe'
as. om 11.00 uur in deparochiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nullan*
waarna aansluitend begrafenis óp de centrale begraafplaats Schifferhe»'
de.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Er is geen condoleren.
Voor vervoer van dekerk naar de begraafplaats v.v. is gezorgd.
Vrijdag 21 december zal moeder bijzonder worden herdacht tijdens &
avondmis van 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, gelieve dan deZe
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Voor de zeer vele reacties na het overlijden van

Marij
Mertens-van Doren
willen wij iedereen oprecht bedanken.

Math en Monique

De zeswekendienst voor Marij is op zaterdag 22 decembe
as. om 19.00uur in de kerk van O.L. Vrouw Maagd der A 1
men te Hoensbroek (Mariagewanden).

Enige en algemene kennisgeving

t
Diep gelovend in de Heer, die leven geeft, is, na een
werkzaam en zorgzaam leven, van ons heengegaan,
in de leeftijd van 73 jaar, onze dierbare zus, schoon-
zus, tante en nicht

Berta Jankovic
Namens de familie:

Brunssum: A. Jankovic
Brunssum, 18 december 1990
Doorvaartstraat 44
Corr.adres: Vredestraat 11
6443KT Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop zaterdag 22 december om 9.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Vincentius a Paolo in Rumpen-
Brunssum, waarna aansluitend de Crematieplech-
tigheid in het crematorium in Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot rouwbezoek vrijdag van 17.30 tot
18.30 uur in de rouwkapel van het St.-Gregoriuszie-
kenhuis in Brunssum.

- >,
f

Wij zijn intens verdrietig omdat we plotseli"
scheid moesten nemen van

Theo de Jong
«30-10-1919 U6-12-1990 . f

Hij was voor ons een bijzonder man, vader, scf>
vader en opa. a
Zijn geloof in het eeuwige leven is ons tot tro°

Heerlen: Riet de Jong-Roestenber»
Wijchen: Anja enKees

Adriaanse-de Jong
Monique

Nijmegen: Ilse de Jong en
Ton van Nispen
Korrie

JosHabetsstraat 3
6419 CB Heerlen fi
Het was zijn wens dat de uitvaardienst en crer"
in besloten kring zouden plaatsvinden. J

Vervolg familieberichten
zie pagina 12
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Awacs-commandant torpedeert verzoek

Maar tot teleurstelling van de or-
ganisatoren kwam de basiscom-
mandant van Awacs op Teveren
'negatief tussenbeide.
Wens van de hulpverleners was
namelijk de pakjes en de medi-
sche apparatuur zelf met een op
'n Awacs-lijkend transporttoe-
stel - een Boeing 707 zonder de
specifieke schotelantenne - naar
Moskou te vliegen. Daartoe dien-
den zij via generaal Blume een
verzoek in bij het militaire

met naam genoemd willen wor-
den, was de animo onder de circa
2500 bij het Awacs-project be-
trokken militaire en civiele
werknemers 'enorm. Tot en met
gisteren lagen in een van de han-
gaars op de basis al 500 levens-
middelenpakketten gereed om
vervoerd te worden. De hulpac-
tie loopt morgen af.

Donderdag 20 december 1990 "11

Van onze verslaggever ■

Provinciale Staten moeten nog instemmen met overeenkomst

Onduidelijk of geschil
tot vertraging leidt

# Wim van der Valk

'Geruchten overkomst Van der Valk onzin'

Nog geen opvolger
Brunssumse deken

" Dominicus Frencken

"Een brandweerman en
een ambtenaar van bouw-
en woningtoezicht bekijken
samen met mevrouw Wijn-
bergen-Boersma de schade
aan de gevelvan de woning.
Volgens de ambtenaar be-
staat er geen gevaarvoor in-
storting, maar zal de gevel
wel geheel vernieuwd moet
worden. Toen het ongeluk
gebeurde was de familie
Wijnbergen-Boersma juist
bezig de woonkamer met het
oog op de feestdagen te be-
hangen.

Foto: JAN PAUL KUIT

was vertrokken, begonnen de ge-
ruchten rondom zijn nieuwe kerke-
lijke taak al te gonzen. Zo werd Van
der Valk nog tijdens de trammelant
over zijn solo-optreden in Maas-
tricht al genoemd als mogelijke
kandidaat voor de bisschopszetel in
Breda, die wellicht volgend jaarva-
cant wordt. Maar ook dat gerucht is
als een 'losse flodder' tot op de dag
van vandaag in de lucht blijven han-
gen.

BRUNSSUM - Er bestaat geen en-
kele zekerheid omtrent de opvolger
van deken Dominicus Frencken
(71), die op 30 december afscheid
neemt van het dekenaat Brunssum
en de Gregoriusparochie aldaar,
waar hij sinds 1974 als pastoor
werkt. Frencken, zo werd deze
week bekend, gaat zich in het nieu-
we jaar beschikbaar stellen als pas-
toor van de Bartelomeusparochie in
Eckelrade, waar ruim 640 zielen al
twee jaar op een nieuwe pastoor
wachten.

Afscheid
Het afscheid van Dominicus Frenc-
ken, op de laatste zondag van dit
jaar, wordt trouwens ingezet met
een hoogmis in de Gregoriuskerk in
de oud-mijnstad. De mis begint om
10.30 uur. Na de viering kan men
van 12 tot 14 uur de pastoor-deken
de hand drukken in het Unitasge-
bouw aan deKerkstraat.

Er is een hardnekkige gerucht dat
kanunnik Wim van derValk (45), die
eind vorig jaarin - zoals het destijds
heette - goed overleg met bisschop
Gijsen ontslag nam, de opvolger
van Frencken wordt. Dat werd gis-
teren door de scheidende deken
naar het rijk der fabelen verwezen.

Kabinet wil
meer taken
Eurocontrol

„Er is binnen het bisdom nog hele-
maal niet gesproken over een nieu-
we deken voor Brunssum. Het zal
ook nog wel enkele weken, mis-
schien enkele maanden duren,
vooraleer dit ter sprake komt. Het
bisdom bezint zich momenteel na-
melijk op heel andere zaken, zoals
het vinden van nieuwe pastoors
voor meer dan dertigparochies. Bo-
vendien moeten er binnenkort ook
nog nieuwe dekens benoemd wor-
den in de dekenaten Heerlen en
Maastricht. Als je de geruchten
moet geloven, dan wordt Wim Van
der Valk niet alleen in Brunssum,
maar ook in Heerlen en Maastricht
de nieuwe man. Onzin dus", zegt de-
ken Frencken.

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - Minister Hanja Maij-
Weggen van Verkeer en Waterstaat
wil volgend jaar in Europees ver-
band een 'speciale actie ontketenen'
om Eurocontrol, met een vestiging
in Beek, meer luchtverkeerslei-
dings-taken te geven. Nederland is
vanaf 1 januari voorzitter van de
permanente commissie van Euro-
control.

Vervolg van pagina 1
r^RLEN - Volgens de woordvoerder van de provincie gaat
f om een probleem dat tussen de ministeries moet wordengepraat. Hij heeft goede hoop dat dat ook gebeurt. De
r°rdvoerder wil echterniet vooruitlopen op de vraag wat het. jfmciebestuur zal doen als Financiën zijn bezwaren tegen| °ftdsvorming overeind houdt en er dus uiteindelijk veelI der geld vrijkomt om de eventuele meerkosten mee te be-r n- De provincie is nog niet gebonden aan de overeenkomst,
'fierkt de woordvoerder op. Provinciale Staten van Lim-
§ moeten er nog mee instemmen; bij de staten bestaat ove-.ns grote ongerustheid over de meerkosten waarvoor devin.cie zal moeten opdraaien.

bvi s. e overeenkomst moet de
_ds

ncie 15 miljoen gulden in het> d Slorten- Over dat bedrag moe-
h. Staten zich ook nog uitspre-
ek maakt deel uit van de hele
1) jnHomst over de (verdelingac isolatiekosten. De ministe-yan Verkeer en Waterstaat, Eco-
«sehe Zaken en VROM dragen

60, 20 en 15 miljoen
_*jn bij. Het bedrijfsleven date Oost-westbaan gebruik gaat
lt. n moet de resterende 85 mu-
it §ulden opbrengen. De totale
a *> isolatiekosten die het gevolgan een redelijk strenge nacht-
je . °_P 'Beek' bedragen dus in to--95 miljoen gulden.

nist .duideüjk is in hoeverre het
gin e Seschil tot verdere ver-
id. if bij de gehele procedure
'du Oost-westbaan. Feit is wel
'sol . estie van de(betaling van)
or, aüekosten geregeld moet zijn
st** de procedure kan worden
ZZ Woordvoerders van de mi-

les van Verkeer en Waterstaat'nanciën waren gisteravond

niet meer bereikbaar voor commen-
taar.
Verkeersminister Hanja Maij-Weg-
gen toonde zich gistermiddag in de
TweedeKamer in ieder geval tame-
lijk optimistisch over de tweede
baan bij 'Beek. Volgens haar hoe-
ven alleen nog maar de 'puntjes op
de i' te worden gezet. De minister
meldde te hopen en te verwachten
dat een gesprek dat gisteren plaats-
vond over het gebruik van het Bel-
gische luchtruim na aanleg van de
Oost-westbaan, 'redelijk positief
zou worden afgesloten. België wei-
gert tot nog toe zijn luchtruim voor
'Beek' open te stellen.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat gaf gisteren geen verdere
informatie over het gesprek met de
Belgische autoriteiten. Vandaag zal
dat mogelijk wel het geval zijn. Er
vindt vandaag in Den Haag bestuur-
lijk overleg plaats tussen het kabi-
net en de provincie over de Oost-
westbaan. Niet duidelijk is of daar-
bij ook de kwestie van het isolatie-
fonds aan de orde komt.

Auto ontwricht gevel van huis

Veel schuivers
door sneeuwval

„Wat we tegenwoordig allemaal
over Wim van der Valk horen, is
puur speculatief," zegt Jansen. „En
wat betreft de opvolging van deken
Frencken kan ik op dit moment al-
leen zeggen dat hij vervangen zal
worden door een van de 1200 pries-
ters, die het bisdom rijk is."

Maij-Weggen zei dit gisteren in de
Tweede Kamer bij de behandeling
van de begroting van Verkeer en
Waterstaat in antwoord op vragen
van CDA en PvdA. PvdA-Kamerlid
Frits Castricum had Maij er dinsdag
op gewezen dat de 23 Westeuropese
landen 22 verschillende systemen
voor luchtverkeersleiding gebrui-
ken vanuit 42 centra. CDA en PvdA
vinden dat een ongewenste en ge-
vaarlijke situatie.

Woordvoerder Ad Jansen van het
bisdom Roermond doet de geruch-
ten rond de komst van de omstre-
denkanunnik met de typering 'spe-
culatie' af. Volgens hem is er nog he-
lemaal geen besluit genomen over
de opvolging van deken Frencken
in het twaalf parochies tellende
Brunssumse dekenaat.

Paukschwil getuigen
Voor Duitse rechter

gelgladde wegdek op het via-
duct.In de avonduren waren op enke-

le plaatsen, onder andere in
Maastricht, nóg lichte aanrijdin-
gen. In Meerssen schoofeen auto
van de weg en belandde in een
weiland.

Op devraag ofhet niet goed zou zijn
om allerlei geruchtenover de terug-
keer van de kanunnik naar Limburg
voor eens en voor altijd de kop in te
drukken, zegt Jansen echter letter-
lijk: „Nee, dat zou weer te ver voe-
ren," waarna hij vervolgens het
zwrjgen ertoe doet.

Van onze verslaggevers

HEERLEN - In Zuid- en
Midden-Limburg hebben
zich gisteren tientallen aan-
rijdingen voorgedaan ten
gevolge van de gladheid. In
Heerlen, Kerkrade, Bruns-
sum en Landgraaf kwamen
in totaliteit zon 100 voertui-
gen met elkaar in botsing.
De blikschade was enorm,
maar ernstige persoonlijke
ongelukken deden zich niet
voor. In Heerlen waren wel-
iswaar drie lichte gewonden
te betreuren, maar die kon-
den na een korte behande-
ling in het ziekenhuis weer
naar huis.

Overigens was er wel zout ge-
strooid door de gemeente. Een
andere automobilist, een 27-jari-
ge inwonervan Beegden, maakte
op het viaduct eveneens een
schuiver en botste tegen de auto
van de Haelenaar.

"an onze verslaggever

tig |TRICHT - Voormalig pepko-
_n 7"ar. Pauksch is bereid tussen
iti ».l.Januari ten overstaan van
ftge Ultse rechter getuigeverkla-
!ti 2

af .e leggen in het proces te-
hmds Limburgers die worden be-
'r^arufrï Van net vervaal"digen en
'oCe aelen _van amfetamine. Dat
Vm ordt thans in Maastricht
vana'.rriaar Pauksch zegt omwil-

fcif ZlJn persoonlijke veiligheid
et te willen verschijnen.

'<:.__ s"ter-commissaris in Maas-
den ft inmiddels opdracht ge-
Ui^ m.et zijn ambtgenoot in het
'fa a « een concrete da-
3Qr j®.spreken voor getuigever-
'ag e > plaats- BiJ dat verhoor

11 'Maastrichtse' commissie
g zi^n' bestaande uit de

6fi Va "Commissaris en de raadslie-
*n de verdachten.
m VanPauksch kwam enkele
geleden voor het eerst ter

f) Uit pen hoofdverdachte RvL''s de„ kinighausen hem noemde
! &artfne die de koop van een gro-

tn amfetamine had gearran-
net twee Engelsen.

het*t t\vPbesussende moment bleek
Qotla ',etal in dienst te zijn van
'^se V. , ard en door de Neder-
'^ififit mgehuurd om mede-
H_o*f '?, verlenen aan een pseu-
Hourt- Een en ander leidde tot

'l\ha g z°wel van de man uit
*fsotl Usen als van nog vijfandere

Maij beaamde gisteren dat ook die
situatie geen recht doet aan de ernsl
van de problematiek; het Europese
luchtruim is overvol, al zal mogelijk
de afname van het militaire vlieg-
verkeer enig soelaas bieden. De mi-
nister vindt met een meerderheid
van de Kamer dat Eurocontrol hel
vliegverkeer in grotere delen var
het luchtruim moet gaan begelei-
den.

Castricum pleitte voor het 'voortva-
rend' uitbouwen van Eurocontrol
tot één Europees systeem. Het CDA
zit ook op die lijn. Momenteel be-
staan er nationale instituten naast
Eurocontrol. Daarbij is het de be-
doeling dat Eurocontrol eind 1992
begin 1993 de luchtverkeersleiding
boven de 7,5 kilometer verzorgt, de
nationale instituten nemen dan het
luchtruim daarondervoor hun reke-
ning.

Volgens verschillende politie-
woordvoerders viel de schade
van gisteren, in vergelijking met
de schade die ontstond op de
'witte maandag' van bijna twee
weken geleden, best mee.

Gevel
Op de Beegderweg in Hom raak-
te gisteravond rond zeven uur op
het viaduct over de A2een auto
in de slip. Hij botste in vollevaart
tegen een geparkeerde wagen,
die op zijn beurt de gevel van het
huis van de familie Wijnbergen-
Boersma geheel ontzette.

Ook in Midden-Limburg vonden
op verschillende plaatsen slip-
partijen plaats. In alle gevallen
was er alleen maar sprake van
materiële schade. Het grootste
aantal ongelukken deed zich in
Helden voor waar vijf slippartij-
en gemeld werden waarbij in to-
taal tien auto's betrokken waren. Dat zal dus ten koste moeten gaar

van de taken van de nationale insti
tuten, in Nederland op Schiphol ge
vestigd. Maij vond met CDA'ei
Thijs van Vlijmen dat deRijkslucht
vaartdienst (RLD) zich op dit pun:
wat minder 'introvert' moet opstel
len.Vrijwel meteen nadat de kannunik

Voorbereiding
Overigens zit kanunnik Van der
Valk, voor zover bekend, momen-
teel nog steeds in Antwerpen, waar
hij bezig is met de voorbereiding op
een nieuwe taak in dienst van de
kerk. Na de ophefmakende Huber-
tuspreek in Maastricht, waar Van
der Valk bisschop Gijsen onder
meer een liefdeloze opstelling in de
richting van de gelovigen verweet,
nam hij ontslag als directeur van het
Activiteitencentrum van het bis-
dom en vertrok hij voor een jaar
'verlof naar België.

Omdat de Beegderweg zelf goed
berijdbaar was, werd de automo-
bilist, een 56-jarige inwoner van
Haelen, verrast door het spie-

Zoals bekend werd hetLimburg-
se spitsverkeer toen overvallen
door dichte sneeuwval*en von-
den er honderden aanrijdingen
plaats.

In Baexem reed een vrachtwa-
gen tegen een boom nadat deze
in een slip was geraakt. Drie bot-
singen werden gemeld in Melick-Herkenbosch.

De bereidheid van Pauksch om ver-
klaringen afte leggen, kwam als een
verrassing na eerdere weigeringen
van zijn kant. Op 29 november
stemde de rechtbank er mee in dat
Pauksch door de rechter-commissa-
ris zou worden gehoord als getuige.
Twee Limburgse verbalisanten wa-
ren er bij toen Pauksch in zijn Duit-
se woonplaats de dagvaarding
kreeg uitgereikt. Bij die gelegen-
heid reeds liet hij weten er niet over
te peinzen naar Maastricht te ko-
men. In daaropvolgende dagen heb-
ben rechter-commissaris en
Pauksch zeker tot driemaal toe met
elkaar getelefoneerd. De laatste
keer dat de Duitser zich met de
Maastrichtse rechter in verbinding
stelde, liet hij onverwacht weten
geen bezwaar te hebben in Duits-
land te worden verhoord.

Verrassing

teren tekenen van wrevel en irrita-
tie.

Met ieders instemming besloot de
rechtbank tenslotte de zaak op-
nieuw aan te houden en eerst het
verhoor van Karl Pauksch af te
wachten. Diens verklaringen wor-
den van essentieel belang geacht
voor het verdere verloop van het
proces.

Tegelijk met de verdaging van de
zaak tot 5 februari wees de recht-
bank gisteren verzoeken af om en-
kele verdachten uit voorlopige
hechtenis te ontslaan. Zij achtte
'klemmende redenen van maat-
schappelijke veiligheid' nog onver-
kort aanwezig.
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hoofdkwartier van het vliegende
radarproject in Bergen (België).
Generaal Blume weigerde echter
dit verzoek door te geven. Naar
Wij vernemen heeft de basiscom-
mandant in Teveren dit zonder
opgaaf van reden gedaan. Bij het
Awacs-personeel heeft de weige-
ring van Blume bevreemding ge-
wekt en teleurstelling veroor-
zaakt.

Van onze verslaggever

iïEILENKIRCHEN - Een NA-
U-Boeing met de letters en het
J!signe van de westelijke verde-

op de romp
Rdt in Moskou om daar hulp-
goederen voor noodlijdende
*ovJetburgers uit te laden. Zon
fste zou toch overduidelijk aan-
Pnen dat de vertrouwenwek-
kende maatregelen van het wes-
rn ten opzichte van het oosten,
daartoe onlangs op een NAVO-

S*ad in Brussel besloten werd,
loze beloften zijn. Maar het

.«st gaat niet door en de graman alles wat Awacs heet op de
fcsis in Geilenkirchen,richt zich
-Sen de Amerikaanse comman-
dantvan het vliegende radarpro-
-ct aldaar, generaal Jay D. Blu-
fte.

Gisteren was nog niet bekend
hoe de hulpgoederen nu naar de
plaats van bestemming zullen
worden gebracht. Mogelijk zal
het Duitse Rode Kruis zich over
de zending ontfermen.
Op de basis was gisternamiddag
niemand in staat een toelichting
op de gang van zaken te geven.
'Hoofdrolspeler' Blume bleek
onbereikbaar.

Spontaan startten leden van de
Awacs-gemeenschap in Teveren
vorige week woensdag een zelf-
standige actie ten behoeve van
hulpbehoevende Russische kin-
deren, gehandicapten en bejaar-

den. Grote hoeveelheden levens-
middelen werden opgehaald als-
mede een aanzienlijk bedrag,
waarvoor medische apparatuur
wordt aangeschaft. Volgens
zegslieden op de basis die niet

Geen NAVO-Boeing
met hulpgoederen
naar Sovjetunie

limburas daablad provincie
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t I
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager,
oom en neef

Jan Hermkens
echtgenoot van

Josephina Deumens
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Heerlen: M.S.J. Hermkens-Deumens
Alphen aan den Rijn: Tilly Krop-Hermkens

Jur Krop
Yuri en Nathalie

Heerlen: Hélène
Schroeders-Hermkens
Hub Schroeders
Wieteke en Maarten
Familie Hermkens
Familie Deumens

6419 XX Heerlen, 19 december 1990
Frankenlaan 52
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
zaterdag 22 december as. om 14.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10. Bijeen-
komst in de ontvangkamer van het crematorium
om 14.15 uur. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed mede tot intentie van onze dier-
bare overledene vrijdag 21 december om 18.45 uur
in de parochiekerk van de H. Martinus te Heerlen-
Weiten, waarna aansluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- I
wen.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven, h.h.
missen, bloemen en de vele schriftelijke
condoleances bij het overlijden van mijn
echtgenote, moeder en oma

Lieske
Kokkelkoren-Keularts
willen wij u oprecht bedanken.

Sjeng Kokkelkoren
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op zaterdag 22 december 1990
om 19.00 uur in de St.-Josephkerk te
Heerlerbaan.

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennis-
sen onze oprechte dank betuigen voor
het medeleven en de belangstelling on-
dervonden tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, vader, schoon-
vader en opa

Wiel Kenis
Mevrouw M.H.J.E. Kenis-Moonen
Els en Cjir
Marlies en Martin

De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 22 december as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw van
Lourdes te Gracht-Kerkrade.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen bij het heengaan van onze
lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

Maria
Bresa-Sumberazzi

hebben ons getroffen. Al deze blijken van medele-
ven en dewetenschap dat zij doorzovelen werd ge-
liefd, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, december 1990.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 23 december as. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk St.-Gerardus-Majella te Heksenberg.

De grote belangstelling, de vele troostrijke
brieven, bloemen en h.h. missen bij het heen-
gaan van mijn lieve man, onze goede en zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer en neef

Antoon Johannes
Smeets

hebben ons getroffen. Al deze blijken van me-
deleven en de wetenschap dat hij door zove-
len werd geacht, hebben ons gesterkt dit ver-
lies te dragen.

Amelie Smeets-van Dijk
Gerry en Ed, Lou en Femmy, Hans
Marja en Frits en zijn
kleinkinderen

■——— n -tSjra Hendrix, 82 jaar, weduwnaarvan Lena Sali-
mans. Corr.adres: fam. Joosten, Koeweg 2, 6081

AG Haelen. De plechtige eucharistieviering zal
worden gehouden vrijdag 21 december om 10.30
uur in de H. Lambertuskerk te Haelen.

tJan Spatjens, 72 jaar. Corr.adres: Swalmzicht 1,
6071 HL Swalmen. De eucharistieviering zal

worden gehouden zaterdag 22 december om 11.00
uur in deO.L.V. Munsterkerk te Roermond.

t Maria Catharina Willems, oud 78 jaar, echtge-
note van Leonardus Jozef Herben, Cannerweg

80, 6213 BH Maastricht. De uitvaartdienst vindt
plaats op donderdag 20 december om 14.00 uur in
de parochiekerk van de h.h. Petrus en Paulus te
Wolder-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Maria Helena Bremen, oud 65 jaar, echtgenote
van Hendricus Hubertus Bremen, Populierweg

144, 6222 CT Limmel-Maastricht. De uitvaartdienst
vindt plaats vrijdag 21 december as. om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Jan de Doper te Limmel.
Schriftelijk condoleren.

tPierre Mommers, oud 65 jaar. Dolmansstraat 38,
6222 EC Maastricht. De uitvaartdienst vindt

plaats zaterdag 22 december as. om 11.00 uur in de
kerk van St. Jan de Doper te Limmel. Geen condo-
leren.

tPater Antonius Gerardus Majella Oonk, 69 jaar,
Pater Kustersweg 24, 6267 NL Cadier en Keer.

De uitvaartdienst vindt plaats vrijdag 21 december
as. om 11.30 uur in dekapel van Huize St. Gerlach.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met leedwezen delen wij u mede dat, geheel onver-
wacht, op de leeftijd van 60 jaar is overleden, voor-
zien van het h. oliesel, onze broer, schoonbroer,
oom en neef

Piet Schoonbrood
Familie Schoonbrood
Familie Bom

Heerlen, 16 december 1990
De crematieplechtigheid heeft, op uitdrukkelijke
wens van de overledene, in besloten kring plaats- ■gevonden.

f .
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij kennis dat,na een kortstondige ziek-
te, plotseling is overleden, onze vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Lurken
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Lurken

Kerkrade, 14 december 1990
T__n t.rïi__t 1
Corr.-adres: Platanenstraat 18, 6464 KG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst en crematie hebben in
besloten kring plaatsgevonden op woensdag 19 de-
cember jl.

Graag willen wij iedereen oprecht bedanken
voor de vele blijken van medeleven en be-
langstelling bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze moeder en oma

Maria Hubertina
Scheepers-Kusters

Kinderen en kleinkinderen
Oirsbeek, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden in de kerk van de H. Lambertus te
Oirsbeek op zondag 23 december om 11.00
uur.

Daar het ons onmogelijk is iedereen te bedanken
voor het medeleven ons betoond tijdens de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Maria Josephina
Cloots-van Deurzen

betuigen wij hierbij onze oprechte dank. Te weten
dat zij door zovelen geliefd was, is ons zeer tot
steun en troost geweest.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 22 december 1990 om 19.00 uur in de
parochiekerk van Maria ten Hemelopneming te
Einighausen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor het medeleven na het overlijdenen
bij de begrafenis van onze dierbare man en vader

Alphons Jaminon
betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Uw condoleances en aanwezigheid bij de begelei-
ding naar zijn laatste rustplaats, waren een steun
voor ons bij dit droeve afscheid.

Maria Jaminon-Waelen
Armelies en Jos Schneiders-Jaminon
Steffen en Nicole

Landgraaf, december 1990
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 22
december as. om 19.00 uur in de parochiekerk H.
Pastoor van Ars te Hopel-Eygelshoven.

Dankbetuiging
Graga willen wij iedereen oprecht danken voor het
medeleven ons betoond tijdens de ziekte, het over-
lijden en de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoederen oma

Johanna
Bosman-Kathagen

Tevens oprechte dank aan directie en personeel be-
jaardencentrum de Dormig en dokter P. Willemse.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 22 december as. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelsho-
ven. .

Haar stoel is leeg,
haar stem is stil.
Wie haar heeft gekend,
weet wat dat zeggen wil.

Op 24 december is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van haar diewij zo graag in
ons middenhadden, mijn lievevrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, schoondochter,
zus, schoonzus, tante en nicht

Maria
Lennertz-Königs

Edgart Lennertz
Arno en Ellie Zegers
en kinderen

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
denop zaterdag 22 december as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Johannes de Doper te
Kerkrade-Eygelshoven.

Het is alweer een jaar geleden datwij afscheid na-
men van hem die ons zo dierbaar was, mijn lieve
man, onze onvergetelijke vader, grootvader en
overgrootvader

Zef Duyzings
De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvinden op
zaterdag 22 december om 19.00uur in de St.-Diony-
siuskerk te Schinnen.

Lenie Duyzings-Linders
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve moeder en grootmoeder

Helene
Swendrouwski

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 23 december as. om 11.00 uur in de H.
Barbarakerk te Kakert-Landgraaf.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Annie
Berendsen-Janssen

G. Berendsen
kinderen en kleinkinderen

December 1990
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zaterdag 22 december as. om 19.00uur in de
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Landgraaf.

--i
l.v.m. werkzaamheden is de praktijk gesloten
20-12-1990 tot 09-01-1991.
Vanaf 9 januarikunt u weer bij ons terecht <
nieuwe adres:

ZANDWEG 28
6417 AT HEERLEN
TEL. 045-427481

Busverbindingen: lijn 41, 43, 45
B.H. Timmer-Lie, tam

Praktijk tandarts Lic blijft ongewijzigd.

— ■

Limßürgs Dagblad
ff Dagtocht i.s.m. Schmitz-Reizen |]

Susteren naar de
TENTOONSTELLING

Ql INCA - PERU
ff_°^^& 3000 jaar geschiedenis

te Brussel

zondag 30/12

INCA - PERU Vriendenprijs: ’ 34 -
Om ± 10.45 uur arriveert u bij de Koninklijke Musea in Brussel om deze
unieke tentoonstelling te bezoeken. Aan de hand van 450
precolumbiaanse objecten, bijeengebracht uit 40 Peruaanse,
Noordamerikaanse en Europese musea wil de tentoonstelling de
beschaving van de Inca's tonen. Het geheel beslaat meer dan 3000 jaar
Peruaanse geschiedenis: van het ontstaan van de eerste grote beschaving,
Chavin (1500-400 v. Chr.), tot de val van het Incarijk 1533 n. Chr.

Tijdens de tentoonstelling kunt u een grote variëteit van kunstuitingen
bezichtigen waaronder: gouden meesterwerken, keramiek, hout- en
steensculpturen, vedertooien en weefkunst.

In de namiddag kunt u de stad bezichtigen. Om uiterlijk 17.00uur vertrekt
de touringcar richting Limburg. U bent om ± 19.00 uur thuis.

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

l V opstapplaatsen verneemt u ook bij de kantoren. / 1

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

;

JBS^ AUTOBANDEN Slijtage aan banden kan le*
_Jj|i§*H vaarlijk zijn. Wie ze door Ford in één keer rondom laat vernii
wMSJ voelt zich een stuk veiliger. Alle __r^__Éf!iï_y maten voor alle Ford-modellen. s^^

vanaf '
WATERPOMP VERNIEUWEN

/fllT Lekkende waterpomp, verliesvan koelvloeistof. Voorkom dezei
je_%^W. met een originele waterpomp van —tl&Sp Ford- ITS

<-^ Escort 1300,'83-'B5 1( J
COMPLETE KOPPELING Een S ni
koPPeüng betekent vaak: frictieplaten, drukgroep en druklag

/sSfoïft\\ nieuwen. Een Ford-monteur doet — *
dat voor een bescheiden prijs: fMZW __■
Escort 1300, '83-86 -_W"

PRIJZEN INCLUSIEF MONTAGEEN BTW.
Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staatvoor u klaar. Een onverslaanbare combinatie
onderdeel dat u wenst niet vermeld? Bel dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uw Ford altiji

V /$) Schandelerboord 25, Heerle
\\ /// tel. 045 -72 11 52.
v^Jg^Sv /&/_________&l^/m^^i Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van
„i_ 8.15-17.00 uur.

\i( Magazijn:
I v^ Zaterdag van 9.00-12.00 uu

_——. II ■ I ■■ ■ I

I OPRUIMINGp winter- fI kollektie

O O
Il C_J Procent O 1

■ KORTING 1
Bj Vanavond at
fe: Ik koopavond I

MODE I ■_88-P-_____PV____B___i _M _VH_C^_r^_rjf_r7__T^^^_Pw/'7P__r^^f77^H

officiële mededelin,

§lenvan bestuur van de Ra 2State, Kneuterdijk 22, 2514 Ë1
Waterschap De beschikking wordt alsda
Zuiveringschap van kracht voordat op dat vef

s Ljt_bllo L.

Limburg
Roermond, 20 december 1990

BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur'

Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg GEMEENTE BEEK (L)
maakt bekend dat vanaf 21 decem- __„.._ .__ _._._,_._,!__" A«
ber 1990 tot en met 21 januari 1991 OPENBARE BEKENDMA^
op het kantoor van genoemd zuive- De burgemeester van de ge?
ringschap, Kapelaan Sarsstraat 2te Beek (L.), maakt ter voldoen»
Roermond, alsmede op de secreta- hft bepaalde in artikel 22 *
rie van de gemeente Nuth voor een Wet op deRuimtelijke Order^
ieder ter inzage is gelegd de verleen- kend, dat de gemeenteraad 'de vergunning ingevolge de Wet vergadering van 13 decembe
verontreiniging oppervlaktewate- heeft besloten te verklaren ö

ren voor het lozen van huishoude- bestemmingsplan wordt voor
lijk afvalwater en verontreinigd he- voor:
meiwater op het oppervlaktewater ,
genaamd bermsloot langs de spoor- - een perceel gelegen aan de
lijn Heerlen-Geleen in de gemeente trichterlaan, kadastraal v
Ivjuth gemeente Beek, sektie F, n»
Binnen de termijn van de terinzage- - een drietal percelen gelejg
ligging kunnen belanghebbenden de Oranjesingel kadastr»
tegen voornoemde vergunning in kend gemeente Beek sej
beroep gaan bij de afdeling voor de nrs. 1699, 1700 (ged.) e*
geschillen van bestuur van de Raad (ged.).

Het beroepschrift - dat geen schor- Bedoelde besluiten liggen, »
sendewerking heeft-dient in twee- daarbij behorende en als as

voud ingesteld te worden bij de af- gewaarmerkte tekening, wa*
deling voor geschillen van bestuur percelen in gele kleur zijn &
van de Raad van State, Kneuterdijk yen met ingang van 21 dcc
22 2514 EN Den Haag 1990 ter gemeentesekretarie
VÖorts kan tot het einde van de be- ling Grondgebiedzaken,
roepstermijn, met toepassing van Bouwen en Wonen, kamer■
artikel 107 van de Wet op de Raad eenieder ter inzage. Op de»
van State, een verzoek tot schorsing treedt dit besluit in werking-

van de beschikking dan wel tot het Begk (L) 20 december 1990
treffen van een voorlopige voorzie-
ning worden gedaan bij de voorzit- De burgemeester voort1
ter van de afdeling voor de geschil- A.G.J. van Goethem

Kosto in geweer tege
illegale vreemdelinge

DEN HAAG - De bestrijding van il-
legale vreemdelingen moet een ho-
gere prioriteit krijgen. Vreemdelin-
gen die geen toestemming hebben
in Nederland te blijven, dienen op
enigerlei wijze te vertrekken. Dat
betoogde staatssecretarisKosto gis-
teren tijdens het symposium 'Recht
in beweging' in Den Haag.

Het binnenlandse vreemdelingen-
toezicht en het verwijderingsbeleid
moet volgens de staatssecretaris
worden geïntensiveerd. Begin 1991
zal een regeling in werking treden
om de terugkeer van in het bijzon-
der afgewezen asielzoekers via een
zogeheten 'terugkeer-bureau' te be-
vorderen, zo kondigde hij aan. Te-
vens zal naar een uitbreiding van
celruimte in de huizen van bewa-
ring en de politiebureaus worden
gezocht. Tegelijkertijd buigt de

commissie-Mulder zich ove.j
asielprocedure, waarbij dl^ongegronde verzoeken met
kunnen worden afgehandeld'

Emigratiedruk
■J

Kosto verwacht dat de err>"J
druk op West-Europa, W**j|
Nederland, die de laatste tijd j
gestegen, ook de komende j*i
aanhouden. Het gaat daar"^gens hem om asielaanvragen j
zoeken om gezinshereniging
die op dit moment om toelat1J
gen, voldoen volgensKosto "
de voorwaarden. J
Het aantal illegaal in Nederfa
blijvende vreemdelingen a
volgens Kosto toe. Niet all^jl
derland kampt echter met °bleem.
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Door rente-opgaven
banken 545 miljoen

extra voor fiscus
Van onze

parlementaire
redactie

DEN HAAG - Het in
1987 ingevoerde sys-
teem waarbij banken
verplicht werden de
belastingdienst op
de hoogte te stellen
van aan cliënten uit-
betaalde rente, heeft
over 1988 geleid tot
een extra belasting-
opbrengst van 545
miljoen gulden. Via
de zogenoemde ren-
te-renseignering
werd 1,6 miljard gul-
den aan verzwegen
rente-inkomsten
achterhaald.
Staatssecretaris Van

Amelsvoort (Finan-
ciën) heeft dit de Ka-
mer in een rapport
laten weten. Op ba-
sis van voorlopige
gegevens over 1989
en deeerste helft van
1990 voorziet de be-
windsman opnieuw
een meevaller bij de
belastingen door de
rente-renseignering.
Die zal ongeveer 300
miljoen gulden belo-
pen.
Volgens Van Amels-
voort is derente-ren-
seignering een groot
succes gebleken.
Met het systeem
werd ook nog 10,8
miljard gulden aan

verzwegen vermo-
gen achterhaald. Re-
kening houdend met
belastingvrije som-
men en dergelijke le-
vert dit een extra op-
brengst bij de ver-
mogensbelasting op
van 30 miljoen gul-
den per jaar.
De banken hebben
over 1988 totaal 24
miljoen gegevens
over rente-uitkerin-
gen aan cliënten aan
de belastingdienst
doorgegeven. Op ba-
sis daarvan werden
bijna 185.000 navor-
deringsaanslagen
aan belastingplichti-
gen opgelegd we-
gens verzwegen ren-
te-inkomsten. Voor-
al bij spaarbewijzen
en obligaties bleken
ontvangen renten
niet te zijn opgege-
ven aan de fiscus.



ETIL: economische groei moeilijk te handhaven

Toenemende betekenis
toerisme voor Limburg

Van onze verslaggever

IEERLEN - Het toerisme
fOrdt voor Limburg een
Neds belangrijkere sector.
fct is dan wel zaak dat het toe-

ristisch-recreatieve produkt
afgestemd blijft op de behoef-
te van de consument. Deze
verwachting spreekt het Eco-
nomisch Technologisch Insti-
tuutLimburg (ETIL) uit in zijn

Limburgse Sociaal Ekonomi-
sche Verkenning (L-SEV'9O),
een rapport dat dit jaarvoor de
elfde keer is verschenen. In
het rapport wordt verder mel-
ding gemaakt van het feit dat

de economische groei in Lim-
burg zich handhaaft op een
hoog niveau, maar dat dit in de
komende jaren waarschijnlijk
niet kan worden geconti-
nueerd.

Vaals geschokt
over 'Witten'
van Westwall

schandvlek hersteld. Akenaar
JosefSteffens, die tegenwoordig
in Vaals woont en bestuurslid is
van de plaatselijke PvdA-afde-
ling, vraagt zich tevens af wat in
vredesnaam het aanbrengen van
zon duidelijkzichtbare streep in
het landschap met kunst te ma-
ken heeft. Namens het bestuur
van de PvdA-afdeling wil hij te-
gen het plan protesteren.

woekerd met planten en er was
geen Vaalsenaar die dat betreur-
de.

De vrijheid op eigen
voeten veroverd

Nico Hoefsloot door hooggebergte Iraanse grens over
" Nico Hoefsloot: ,JMisschien doen we de route ooit, als het daar beter is, nog eens met het gezin
Over." Foto: RENE MANDERS

In de zogenaamde top-tien van het
Nederlands toerisme nemen Noord-
en Midden-Limburg te zamen een
tweede plaats in na de kuststreek.
Volgens het ETIL wordt voor de ja-
ren negentig rekening gehouden
met een verdere groei van het toe-
risme. De sector levert Limburg per
jaar 2,3 miljard gulden aan bestedin-
gen op en 15.500 arbeidsplaatsen,
waarvan 8.700 direct in de toeristi-
sche sector zelf. Voor Zuid-Lim-
burg is vooral de dagrecreatie van
belang, voor Noord- en Zuid-Lim-
burg de verblijfsrecreatie.

Volgens hetETIL moet Limburg er-
ivoor zorgen dat de toeristische sec-
tor een gevarieerd professioneel er
commercieel aanbod blijft houden
'Er moet echterruimte zijn voor ver-
nieuwingsprocessen, maar ook vooi
respect voor het milieu en de na-
tuurlijke omgeving.

In het rapport wordt naast het toe-
risme voor het eerst ook dieper in-
gegaan op de ontwikkelingen in de
landbouw. Het ETIL stelt dat de
agrarische sektor onder toenemen-
de druk staat vanwege milieu-as-
pecten en overschotten. Daarorr
.moet worden gezocht naar nieuwe
perspectieven.

Hij zit met zijn protest op een lijn
met de vertegenwoordigers van
Laurensberg, waartoe de
Schneeberg behoort, in het
Akense districtsbestuur. Dat be-
stuur heeft nog geen beslissing
genomen over het project. Men
wil eerst een proefuitbeelding
zien van de witte streep.

Met het witverven van de West-
wall - eigenlijk met het aanbren-
gen van een anderhalve meter
brede witte streep op het bouw-
werk over een lengte van drie-
honderd meter - worden in zeke-
re zin oude 'oorlogswonden'
weer opengereten en een

VAALS - In Vaals gruwelt men
van het plan van de Akense kun-
stenaar Boris Gorin om de voor-malige Westwall' op de Schnee-
berg tegenover Vaals over een
'engte van driehonderd meter
Wit te verven. Met name de
WdA-afdeling in het grensdorp
's erover in haar wiek geschoten.

t>e Westwall, die in de Tweede
Wereldoorlog diende als verdedi-
gingslinie, is in het natuurgebied
van de Schneeberg door de Vaal-
Senaren altijd beschouwd als een
schandvlek. Gelegen aan de
Overkant van de Selzerbeek op
öuits grondgebied was ze juist
Vanuit Vaals goed zichtbaar. In
de loop der jaren is het bouw-
werk langzaam maar zeker over-

Mogelijkheden zijn er in de vorm
van nieuwe produkten, zoals zoog-
koeien, schapen, oesterzwammen
en blauwe bessen. Ook worden al-
ternatieve methoden, zoals biologie
sche landbouw voorgesteld en nieu-
we taken op het terrein van natuur-
en landschapsbeheer.

De dalingvan dewerkloosheid gaat
nog onverminderd door, in Lim-
burg minder snel dan landelijk. De
verwachting blijft dat de werkloos-heid in Limburg binnenkort op ofonder het landelijk gemiddelde
komt te liggen.

dankbaar dat we vroeger veel heb-
ben gekampeerd. Alleen deden we
dat toen met een tent en nu onder de
blote hemel. Steenkoud werd het
daar 's nachts. Ik heb heel wat afge-
rild. Maar kijkend naar de sterren
dacht ik soms ook: wat is het hier
toch mooi. Het klinkt stom maar
soms was het net of ik met vakantie
was."

De drie vluchtelingen hadden de
nodige proviand meegenomen maar
vonden onderweg ook voldoende
drinkwater en voedsel. Ze aten
amandelen, peertjes en druiven in
een afgedankte wijngaard. Een bad
nemen was er een week lang niet
bij, al had dat wel gekund toen het
trio een brede rivier bereikte. „Ik
rook bepaald niet fris maar die
stroom ging ik toch niet in. Het wa-
ter was ijskoud."

In dit verband merkt het ETIL opdat er een verbetering moet wordengebracht in het functioneren van dearbeidsmarkt. Daar is de communi-catie nog altijd niet goed geregeld.'De kans dat verdere economischeontwikkelingen vanwege het ge-brek aan scholingsvoorzieningen
worden geremd, is voor dit gewest
niet denkbeeldig', aldus het rap-
port.

„Achteraf ben ik blij dat ik Irak ge-
woon uitgewandeld ben. Een heer-
lijk gevoel als jena zoveel dagen lo-
pen de grens overgaat. Ik heb aan
die ontsnapping een geweldige ka-
meraadschap overgehouden en
hoef niemand dankbaar te zijn voor
mijn vrijheid. Die heb ik helemaal
met eigen handen, of beter gezegd
voeten, herwonnen. Misschien doen
we de route ooit, als het daar beter
is, nog eens met onze gezinnen
over."

Janmaat
De vraag of hij ook mee terug was
gegaan met kamerlid Janmaat als
vrijpleiter beantwoordt Hoefsloot
na enige aarzelingbevestigend. Vol-
gens hem zou dat een keus uit twee
kwaden zrjn geweest. „Wij weten
wel wat dat voor iemand is. Maar als
jezon aanbod had afgeslagen, was
dat door Hoessein zeker gebruikt
als propaganda. Zo van: die gijze-
laar mag Irak verlaten maar hij wil
helemaal niet weg. Zo slecht is het
hier dus nog niet."

EINDHOVEN - „Natuurlijk besefte
ik dat dergelijke ontsnappingen
zwaar bestraft werden, toen ik be-
sloot dat land al wandelend te ont-
vluchten. Ik geloof dat daar in Irak
zelfs tien jaar op staat. Dat neem je
even in je afweging mee. Maar je
denkt vervolgens aan de vrijheid en
aan jevrouw en jezoon. Dat telt dan
gewoon zwaarder. Achteraf bleek
dat ik met de Zwitsers mee terug
had kunnen vliegen. Mijn uitreisvi-
sum werd afgegeven op de dag dat
we met zn drieën Bagdad voorgoed
verlieten. Als ik dat toen geweten
had, was ik naar het hotel terugge-
keerd. We hebben nog naar de radio
geluisterd maarvoor mij werd geen
oproep uitgezonden."

die maar niet kwam. „Belachelijk,
zoals Nederland daarmee aarzelde.
Consequent buitenlandbeleid?
Kom nou. Alsof zon piepklein land-
je in de wereld iets in de melk te
brokkelen heeft. Liever zeggen dat
jegoed de beuk erin wil zetten zoals
Thatcher gedaan heeft, dan half-
slachtig blijven twijfelen. Op een
gegeven moment was Nederland
zelfs het enige EEG-land dat nog
geen delegatie had gezonden. Wat
heeft wachten dan nog voor waarde.
We hebben daar onderling veel over
gesproken. Ik hoopte dat er een
missie zou komen maar sommigen
van ons wilden er helemaal geen
zien omdat de keus wie wel en niet
terug zou moeten toch nooit goed
gemaakt kon worden. In zon afwe-
ging spelen zoveel facetten een rol,
daar kom je toch nooit uit."

Sokken

Joyce Hoefsloot veert op uit het
grijs lederen bankje van de stan-
daard ingerichte Philips-woning
waar het gezin weer wat op adem
kan komen. Gebarend met twee ar-
men wijst ze deze suggestie van
haar man af. Die kan nu grapjes ma-
ken, zichtbaar nagenietend van de
simpele maar ook gedurfde manier
waarop hij met twee lotgenoten aan
de klauwen van dictator Saddam
Hoessein is ontsnapt.

Elektrotechnicus Nico Hoefsloot
werkte als installateur van medi-
sche apparatuur in Koeweit toen
het Irakese leger dat land 2 augus-
tus binnenviel. Aan het einde van
die maand mochten zijn vrouw en
hun zoontje Nicky het land verla-
ten. Hij zette beiden af bij een bus-
halte in Koeweit, vanwaar ze via
Bagdad doorreisden naar huis.

Na enkele weken groeide binnen de
groep gijzelaars in hotel Rachid het
ongenoegen over de aarzelende
houding van het thuisfront. En de
drang naar echte vrijheid. „Spre-
kend over de situatie - ambassa-
deur Van Dam, echt een prachtvent
is dat, lichtte ons elke week in over
de diplomatieke stand van zaken -ontstond langzaam maar zeker het
plan te ontsnappen. Ik en twee an-
dere gijzelaars durfden dat uiteinde-
lijkaan. We zeiden tegen deanderen
dat we een tripje zouden maken
naar het plaatsje Mosul in Noord-
Irak. We duwden onze rugzakken
vol met eten, drinken en kleding en
stapten in de wagen. Maar halver-
wege Mosul sloegen we rechtsaf.
Richting Iran. Een bewuste keus
want de oorlog met dat land is afge-
lopen. Daar is geen enkele soldaat
meer en het is een dun bevolkt ge-
bied. Tweehonderd kilometer voor
de grens hebben we de wagen ach-
tergelaten en zijn we te voet verder
gegaan. Het hooggebergte in."

Manlief moest met een andere Ne-
derlander en drieBritten in een wo-
ning van de Nederlandse ambassa-
de wachten op wat verder komen
ging. Totdat het hen te heet onder
de voeten werd en ze na drie verhui-
zingen op dringend advies van mi-
nister Van den Broek in de Irakese
hoofdstad Bagdad terecht kwamen.
„Ik wilde liever in Koeweit blijven
want ik kende het land en de men-
sen die ons voldoende voedsel ga-
ven. Maar de minister drong nogal
aan", zegt Hoefsloot die met zon
vijftig andere gijzelaars zijn intrek
nam in hotel Rachid.

Precies een week na het vertrek uit
Bagdad, in de vroege ochtend van
woensdag 28 november, bereikten
de drie gevluchte gezelaars de
Iraanse grens. „We hadden geen vi-
sum maar dat was geen enkel pro-
bleem. Iran was een van de landen
die hadden gezegd dat ze vluchte-
lingen uit Irak zouden helpen. We
werden goed opgevangen. Er was
natuurlijk wel controle. Een van de
grenswachten wilde in mijn tas kij-
ken maar deed die meteen weer
dicht. Mijn sokken zaten erin. De
lucht was niet om te harden", scha-
tert Hoefsloot.

Na een verblijfvan enkele dagen bij
de grenspost en in een kazerne ver-
lieten de drie ex-gijzelaars Iran en
op 5 december viel Nico Hoefsloot
zijn vrouw en zoon op vliegveld
Beek als een geschenk van Sint Ni-
colaas in de armen.

Toch is het gezin nog niet compleet.
Hun hond Higgany moest achter-
blijven. Joop Veling, de Nederland-
se ambassadeur in Koeweit, ver-
bood huiswaarts kerende landgeno-
ten hun huisdieren mee naar Neder-
land te nemen. Toen Nico Hoefsloot
naar Bagdad moest, bracht hij Hig-
gany noodgedwongen onder bij een
familie in Koeweit. Hoe het beest
het maakt of dat het nog leeft, weet
hij niet. Over het lot van de herders-
hond van Veling bestaat wel zeker-
heid. „Die man meet met twee ma-
ten. Toen hij onlangs samen met de
grote groep Nederlanders terug-
kwam, zijn wij naar Schiphol ge-
gaan om hen te begroeten. En wat
zagen we tot onze grote verbazing in
de ontvangsthal: Veling met zijn
hond. Hij en eerder zijn administra-
tief medewerker wel maar zijn on-
derdanen niet. Een echte rotstreek
vind ik dat. Schandalig."

Intussen probeert het verenigde ge-
zin Hoefsloot de draai weer te vin-
den. De vraag is of zijn werkgever
hem weer zal uitzenden. In elk geval
gaan op 1 januaribij Philips in Best
de handen weer uit de mouwen. De
Hoefsloots hebben zich wat afge-
zonderd om 'zonder inmenging van
derden weer naar elkaar toe te
groeien.' De publiciteit hebben ze,
in tegenstelling tot een aantal ande-
re gijzelaars, enige tijd bewust ge-
meden om de positie van hen die
nog in Irak verbleven, niet verder in
gevaar te brengen. Aan psychiatri-
sche begeleiding hebben ze geen
behoefte al wordt de driejarige Nic-
ky nog regelmatig 's nachts wakker.
Joyce: „Hij vraagt dan naar Higga-
ny. Die naam roept hij ook als we op
straat een hond tegenkomen die er
een beetje op lijkt. Ook voor hem
was Higganyeen deel van het gezin.
En Nico heb ik in bed al eens goed
vast moeten houden. Hij droomde
dat hij van een berg afviel."

eric van dorst

Dat was op woensdag 21 november,
de dag waarop bekend werd dat
Hoefsloot met nog tien andere Ne-
derlanders Irak mocht verlaten.
Zijn vrouw kreeg die dag twee tele-
foontjes van Buitenlandse Zaken.
Eerst kwam de blijde mededeling
dat hij huiswaarts mocht, later de
boodschap'dat hij onvindbaar was.

Onvindbaar

Celstraf voor
'vondst' van

wapen en drugs

HEERLEN/MAASTRICHT - Minis-
ter Maij-Weggen van Verkeer en wa-
terstaat heeft het Verenigd Streek-
vervoer Limburg een subsidie van
zeven ton toegezegd voor de exploi-
tatie van de snelbusverbinding
Maastricht-Vaals. Deze verbinding
zal per 2 juni 1991 de treindienst
Maastricht-Aken moeten vervan-
gen. De treindienst zelf wordt afge-
bouwd en zal in de loop van 1992 ge-
heel verdwijnen. Terwille van de
reizigers rijdt er vanaf juni een bus
die behalve bij vertrek en aankomst
alleen zal stoppen in Gulpen. De
bus rijdt in de spits elk half uur en
daarbuiten om het uur. In Vaals
sluit de snelbusaan op Duitse stads-
buslijnen.

Zeven ton
voor snelbus

KERKRADE - In het artikel dat gis-
teren onder de kop 'Restaurants
rond Kerst bijnavol' in dezekrant is
verschenen is een fout geslopen.
Daar waar werd gesproken over res-
taurant Erenstein werd het nabijge-
legen restaurant de Anstelvallei be-
doeld. De manager van Kasteel
Erenstein in Kerkrade heeft giste-
ren dan ook gezegd dat zijn restau-
rant voor tweede kerstdag zeker
niet is volgeboekt en dat een kerst-
diner in zijn restaurant minimaal
147 gulden kost.

Nog plaats
in Erenstein

Hoewel ze gijzelaars waren, was het
leven voor hen daar zo slecht nog
niet. „We hadden drank en voedsel
genoeg en we konden volop spor-
ten. Elke dag squashen, tennissen
en zwemmen. We hadden we een
eigen kamer en dus voldoende pri-
vacy. Bovendien mochten we gaan
waar we wilden, binnen de lands-
grenzen wel te verstaan."

Bij JoyceHoefsloot sloeg het langer
bestaande vermoeden dat hij 'het
wel een keer proberen zou' na dat
tweede belletje om in zekerheid,
zegt ze nu. Wat ze echter niet kon
bevroeden was dat haar man bezig
was met een zevendaagse voetreis
door het hooggebergte van Irak.
Zonder kompas of landkaart maar
afgaand op de stand van de zon en
begeleid door een goedgemutste en-
gelbewaarder. De voettocht ging
over paden of wat daarvoor door
moest gaan. Over bergtoppen en
langs afgronden, hindernissen die
Nico Hoefsloot met knikkende
knieën nam. „Ik heb hoogtevrees.
Soms deed ik het bijna in mijn
broek."

Echt opschieten deden ze niet. Zo-
dra in de verte iets verdachts waar-
genomen werd, bleven de durfals
wachten tot het donker was. En als
het zo uitkwam, werd een dutje ge-
daan. „Wat ben ik mijn ouders

Cola
Hoefsloot ervoer tijdens zijn verblijf
in het hotel ook hoe effectief de eco-
nomische boycot tegen Irak was.
„Ik dronk in november blikjes cola
die diezelfde maand gefabriceerd
waren in Jordanië, dat toch ook aan
die boycot meedeed. Vanwege de
suikerverslindende produktie van
cola waren die fabrieken in Irak stil-
gelegd. Maar aan cola en andere
produkten was geen moment ge-
brek."

De gijzelaars volgden door radio-
uitzendingen en telefonisch contact
met thuis de gang van zaken rond
de Nederlandse humanitaire missie

MAASTRICHT- Een 26-jarige man
die zich onlangs vanuit Groningen
in Heerlen had gevestigd, is gisteren
door de rechtbank in Maastricht
veroordeeld tot twaalf maanden ge-
vangenisstraf waarvan drie voor-
waardelijk. Bij controle op straat
waren op zijn lichaam een geladen
pistool en twee plastic zakjes met
respectievelijk zes gram heroïne en
acht gram cocaïne gevonden. Huis-
zoeking leverde nog eens 84 gram
heroïne en 52 gram cocaïne op. Ter
zitting verklaarde de man wapen en
drugs te hebben gevonden in het
NS-station te Heerlen. De officier
van justitiehad veertien dagen gele-
den achttien maanden gevangenis-
straf geëist waarvan vier voorwaar-
delijk.
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Schutterij zet
schouders onder

zomerkermis

Donderdag 20 december 1990 "15

Uit onvrede over voorgestane beleid hulpverlening

VTO-bestuur opgestapt

Sjwatse Kater
voor Jan Mans

ONDERBANKEN - Omdat het in
het verleden bijzonder moeilijk is
gebleken om kermisexploitanten te
bewegen hun attracties neer te zet-
ten op de zomerkermissen van Bin-
gelrade, Jabeek en Merkelbeek,
heeft schutterij St. Johannes-St.
Clemens uit Merkelbeek besloten
zelf een kermis te organiseren. De
schutterij wil het er niet bij laten zit-
ten dat de jeugd uit bovengenoem-
de kernen in de zomer verstoken
blijft van kermisvermaak. Vandaar
dat men zelf zorg gaat dragen voor
attracties. De eerste stappen in die
richting zijn reeds gezet. De op-
brengst van het een en ander komt
ten goede aan de schutterij.

Gedenkboek bij
eeuwfeest fanfare
in Wijnandsrade

KERKRADE - Dr Sjwatse Kater,
de carnavalsonderscheiding van de
Kerkraadse Prinseraad, wordt deze
keer uitgereikt aan burgemeester
Jan Mans. Dit omdat hij zich 'op uit-
zonderlijke wijze' heeft ingezet voor
de Kerkraadse folklore. Op 19 ja-
nuari ontvangt ftj de orde uit han-
den van voorzitter Paul Savels-
bergh van de Prinseraad.

" Wiel en Theresia Janssen. Foto:DRiESLiNSSEN

Van onze verslaggever

HEERLEN -Het dagelijks be-
stuur van de beleidsgroep
Oostelijk Zuid-Limburg yan
het team voor Vroegtijdige
Onderkenning van Ontwikke-
lingsstoornissen (VTO) is op-
gestapt. De bestuursleden
hebben hun taken neergelegd
omdat zij zich niet kunnen vin-
den in het voorgestane beleid
van het gewestelijk VTO-sa-
menwerkingsverband.

De beleidsgroep Oostelijk Zuid-
Limburg wil 30.000 gulden extra om
een medewerker voor het VTO-
team te betalen. Volgens het be-
stuur van de beleidsgroep is de me-
dewerker noodzakelijk om de juiste
hulpverlening te kunnen bieden.
Het VTO-team onderzoekt storin-
gen in de ontwikkeling van jonge
kinderen en geeft advies bij welke
instantie de kinderen het best be-
handelt kunnen worden.

VTO-coördinator P. Beerens en' de
opgestapte voorzitter van de be-
leidsgroep J. Hendriks, maken zich
zorgen over de toekomstige situatie.
Volgens hen zouden per 1 januari
1991 de activiteitenvan het team op
een laag pitje worden gezet.

De voorzitter van het gewestelijk sa-
menwerkingsverband, Jo Hermans,
is verbaasd over de uitlatingen van
Beerens. Hermans: „Per 1 januari
gaan de werkzaamheden van het
VTO-team gewoon door. Alleen in
een iets andere vorm. Het is name-
lijk niet meer nodig om zo intensief
te werk te gaan als het oostelijk
VTO-team wil. Samen met Beerens
heb ik de nieuwe opzet doorgespro-
ken met de betrokken instellingen.
De reacties zhn tot nu toe positief."

" Het kerkje aan de Burgemeester Waszinkstraat in Heerlen. Foto: fransrade

Veel gegadigden
voor koop kerk

zou willen hebben. Boers: „Dat
kunnen we moeilijk verkopen
aan de vele gemeenteleden die
jarenlang dit gebouw hebben be-
zocht en er zelfs gedoopt zijn".

WIJNANDSRADE- In 1992 bestaat
de koninklijk erkende fanfare St.-
Cecilia uit Wijnandsrade honderd
jaar. Het onlangs opgerichte comité
van aanbeveling wil ter gelegenheid
van het eeuwfeest een gedenkboek
over de fanfare en Wijnandsrade sa-
menstellen. Het boek zal heten 'De
Vijfklank' (de vijf gehuchten van
Wijnandsrade). In het gedenkboek
wil men een vijftigtal pentekenin-
gen plaatsen van zeldzame plekjes
in Roa, Vink, Swier, Brommelen en
Laar.
Mensen die een goed idee hebben"
voor een pentekening kunnen con-
tact opnemen met J. Daemen _■ 045-
-212181 ofH. Laeven S 045-241455.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Er is volop belang-
stellingvoor de aankoop van een
kerkje in de Heerlense wijk Aar-
veld/Bekkerveld. Het rond de ja-
ren vijftig gebouwde complex
(plus woning en garage) wordt
momenteel nog gebruikt door de
Reformatische kerkgemeen-
schap Heerlen.

Tot nu toe werden er persoonlijke
gesprekken gevoerd en werden de
kinderen thuis bezocht. De opge-
stapte voorzitter van de beleids-
groep J. Hendriks hierover: „An-
ders krhg je nooit een goed beeld
van de problemenvan een kind. Dit
leidt er toe dat de problemen te laat
worden onderkend en dat het kind
meer hulp nodig heeft om de ont-
wikkelingsstoornissen te herstel-
len." Coördinator Beerens bevestigt
dit.

Zoals we al eerder meldden had
het Koninklijk Heerlens harmo-
nie-orkest als eerste een bod ge-
daan. Inmiddels hebben nog vele
andere gegadigden schriftelijk
en mondeling gereageerden een

bod gedaan op het 1.210 vierkan
te meter grotekerkgebouw.
Hieronder een ondernemer die
in dit karakteristieke gebouw
een soort 'horecagelegenheid an-
nex gemeenschapshuis' wil on-
derbrengen.

Het kerkje is voor de huidige
eigenaar overbodig geworden,
omdat de Reformatorische en
Gereformeerde kerkgemeen-
schappen in Heerlen gaan nau-
wer samenwerken. Ze zullen on-
derdak vinden in het kerkge-
bouw aan het Tempsplein. Dit
gebouw moet eerst nog ver-
bouwd worden.

Voorzitter J. Boers van de be-
heersraad, die zich begin ko-
mend jaar voor de aanbiedingen
buigt, laat echter weten dat hn'
liever geen, 'om maar een voor-
beeld te geven', tweedehands
meubelzaak in het kerkgebouw

Voorzitter

zieken en bedlegerige patiënten
zullen na 1 januari door zowel de
scheidende als de komende arts
worden bezocht.

VVD-lijst
Staten

HORN - Michel Lodewijks
werd zoals verwacht door de le-
denvergadering van de WD
Limburg gekozen tot lijsttrek-
ker. Verrassend was de duike-
ling van Nel Verbugt van de
tweede naar de zevende plaats.
Verbugt kondigde aan zich op
haar positie te beraden. Tweede
op de lijst werd het Venlose
raadslid J. Gobbels. De vijfde
op de voordracht, E. Delarue
uit Beek, moest plaatsmaken
voor J. Schijen uit Sittard.

Er kon overigens nog geen defi-
nitief verkiezingsprogramma
worden vastgesteld, omdat een
door de Heerlense afdeling in-
gediend concept door het pro-
vinciaal bestuur niet voor de
vergadering aan de andere af-
delingen was toegezonden.

Motorrijder
mishandelt

automobilist
HEERLEN -De politie van Heer-
len is op zoek naar de bestuurder
van een crossmotor, die vorige
week woensdag op de kruising
Willem Barentszweg-Ganzeweide
de bestuurder van een auto waar-
tegen hij botste, met zijn helm
enige keren op het hoofd sloeg.

De dader vluchtte vervolgens te
voet.

van de harmonie en bovendien
ook heel wat jaren zingend lid
van het kerkelijk zangkoor van
de Sint Jansparochie. Het gou-
den bruidspaar Janssen heeft
drie kindererT, zeven kleinkinde-
ren en één achterkleinkind.

Dr Baggen stopt
na dertig jaar

" Dr Baggen legt eind decem-

BRUNSSUM
fferie 'HetKijkraam', Akerstraat 124.
fPositie van de beelhouwer Markows-
Len leerlingen van de Fijnschilder-
taol 'Driemaal Nul. T/m 23/12, open
"m zo 14-18 uur.

HOENSBROEK
Meel Hoensbroek. Fotogalerie 68,
rtgebouw Kasteel Hoensbroek, foto-
Positie van Carlo Valkenborgh. T/mf'2, open ma t/m vr 10-12uur en 13.30-
-'J>Ur, za*en zo 13.30-17uur. ABN Bank,
fjotentoonstelling van Ella Pelzer.
"> 15/1 1991.

NUTH
klier Jac Vinken, Stationstraat 282.
P'den van Anka van Kooten en aqua-
JJ*n en schilderijen van Albert Gros-K- T/m 12/1 1991, open di t/m vr van
'"> uur en za van 9-17 uur.

sCHINVELD
**>eentehuis (Onderbanken). Exposi
NRia Jussen. T/m 20/12, openings
Pen ma t/m vr 9-12.30 uur en 13.30'"30 uur.
UBACHSBERG

MEERSSEN

J*|ier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ex-,sitie met wisselende selectie van oaPacten, schilderijen en sieraden van

*" Bonke. ledere derde zondag van de
and. Geopend van 14-18uur.

!*s'uurscentrum, Expositie met 36
J^rkleurige prints van Funs Eren-

' ""en vliegende kraai heeft meer dan*n zittende. T/m 3/1 1991. Open tijdens
r'ttooruren.
ULESTRATEN
f*!erie 'De Sauveur', Dorpstraat 19-21.
""Positie 'Kick' op keramiek in velegaarden. T/m 24/12, open do t/m zo""17 uur.

MARGRATEN
Jyerie Keramiek, Groot Weisden 48.serk van Natascha Rieter en Siegfried
'^inskat. Open di t/m zo 13-17uur. Ex-
[°Sltic van Hans Bartelet (beelden),
.^Sfried Goringskat (keramiek), Jan-
Ij*6 Lahey (schilderijen) en Natascha
rfter (keramiek). T/m 30/12, open di
rzo van 13-17 uur.

CADIER EN KEER
j.9'erie 'De Keerder Kunstkamer',. erkstraat 10. Beelden in brons en ter-
r cotta van Jack Poell. T/m 31/12, open
T^mzo 13-18 uur.

VALKENBURG A/D GEUL
j^'Uuut Driekant, Geerlingshof,
l Oekhem 114. Permanente expositie,ornmage aan Jan Hanlo.

VAALS
Van Clermontplein 11.,at aarde bewaarde, archeologische

Permanente expositie. Ge-
van di t/m zo van 14-17 uur. Expo-

s. e historisch materiaal van Schutterij
j■ paulus. T/m 13/1 1991, geopend van
)r zo, 14-17 uur. Kasteel Vaals-
vj'ek, Expositie van Sjaak Korsten en,'Z Hetterscheid. T/m22712, open za en

uur.

GELEEN
tJJssgebouw. Elisabethstraat 9. Ten-
jv^stelling van Paula Janken-Wolfs.Ur? '"/l 1991, geopend tijdens kantoor-

BEEK
j^rieArtique, Prins Mauritslaan 105.

van Jessie Driessen-Lem-
dons- Vanaf 14/10, open wo 14-17 uur,
_' 14-21 uur, za en zo 11-17 uur.V*arellen van Tineke Limburg. Te-

_W expositie van keramiek van de ver-eng 'DeRuif. Van 25/11, openwo 14-
Ul_TUr' do en vr 14"21uur' za en zo 11_17
KL' Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9.

"Urjonstelling 'Beek-Zutendaal 1990
ij 'lek uit beide Limburgen'. Zes Ne-
<_s t^ds-Limburgse beeldhouwers en
_"_ schilders. T/m
t_. 1991, open ma t/m vr 8.30-12.30 uur,*et» do 13.30-17.30 uur, 9/12 14-17 uur.

LANDGRAAF
"«ie Ipomal, Kerkberg 2. Tekenin-" van de Puerto Ricaanse kunstena-
'Susana Herrero Kunhardt. T/m 6/1
"'. open do t/m zo van 13-17 uur. Het
Whuis, expositie van de Vlaamse
wlder en graficus Roger Raveel. T/m

VOERENDAAL
P*eentehuis, Expositie van Aty Stof-
rGroenland en Els Spronck-Vermee-
f-T/m 18/1 1991, open op werkdagen
f 8.30-12.30 en di van 13.30-16.30 uur.
IH/12 open van 18-20uur. Kunsthan-"(Schiltaere, Jan Peukensweg 13.
Pjilderijen uit de 19e en 20ste eeuw.
Fl6/1 1991, geopend do t/m zo van 14-
Uur.

Vrachtwagen
van snelweg

GELEEN - Een vrachtwagenchauf-
feur uit België gistermorgen de
macht over het stuur kwijt en be-
landde met zijn combinatie ter
hoogtevan de afslagBeek/Geleen in
de berm. De 28-jarige chauffeur
bleef bij de crash ongedeerd. Een ta-
kelwagen moest eraan te paskomen
om de vrachtwagencombinatie
overeind te helpen.

Geslaagd

" Aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht slaagdeLiesbeth Troost
voor het doctoraal examen Ne-
derlandsrecht.

" Ger Geursen wordt de nieuwe
voorzitter van de Brunssumse
Woningvereniging. Geursen
volgt mr Pennings op, die al in
junivan dit jaar de voorzittersha-
mer neerlegde. Ger Geursen
werd op 1 november van dit jaar
benoemd tot hoofd Welzijn, On-
derwijs en Burgerzaken, alsme-
de tot loco-secretaris van de ge-
meente Brunssum. Hij kan bo-
gen op heel wat bestuurlijke er-
varing en een gedegen kennis
van de volkshuisvesting. Geur-
sen maakt op 1 november 1991
gebruik van de Vut om het voor-
zitterschap van de woningvere-
niging te kunnen aanvaarden.
Tot die tijd zal mevrouw Steyns-
Van der Zwaan het voorzitter-
schap waarnemen.

ber, na bijna dertig jaar huisarts
te zijn geweest in Brunssum, zijn
functie neer. Mevrouw Soeters
volgt dokter Baggen op en gaat
binnen de maatschap met dokter
Vaesen samenwerken. De pa-
tiënten van Baggen die afscheid
willen nemen en tevens kennis
willen maken met dokter Soeters
kunnen op zaterdag 29 december
terecht in restaurant 'Le Pochon
Dor aan de Rimburgerweg. De
receptie vindt van 13.30 tot 17
uur plaats. Bejaarden, ernstig

Het voorval vondrond halftwee 's
middags plaats. De motorrijder is
ongeveer 1.70 tot 1.80 meter lang,
ongeveer twintig jaar en heeft
halflang bruin haar en een gezet
postuur. Hij droeg een zwarte No-
lan-helm zonder vizier en droeg
een grijs trainings c.g. joggings-
pak, met een blauwe bies aan de
zijkant van de broek. Ook had hij
een zwart jack met groen motief
aan.

Wie inlichtingen kan geven over
de motorrijder, kan contact opne-
men met de afdeling verkeer van
de politie: S-045-731731. De infor-
matie wordt vertrouwelijk behan-
deld.

per persoon
Gouden paar

" Wiel en Theresia Janssen uit
Eygelshoven vieren 28 december
aanstaande hun gouden bruiloft.
Wiel Janssen werd op 23 februari
1913 in Schinnen geboren, volg-
de de ambachtschool, werd tim-
merman en diende vervolgens
als vrijwillig militair in het voor-
malige Nederlands-Indië. Daar-
voorontving hij eenmaal terug in
Nederland een hoge militaire on-derscheiding. Wiel Janssen
werkte daarna bh' Laura en Ver-eeniging en wist daar de positie
van bouwkundig opzichter te be-
reiken. Dat bleef hij tot aan zijn
pensionering.
De Eygelshovenaar is meer danvijftig jaar lid van _je plaatselijke
harmonie Sint Caecilia. Hij be-kleedde 25 jaar lang de functie
van voorzitter en is nu ere-voor-
zitter. Wiel Janssen was raadslid
in Eygelshoven, ere-lid van deraad van elf van de carnavalsver-
eniging en bestuurslid van de
toenmalige gymnastiekvereni-
ging Apollo. Voor zijn verdien-
sten voor de Eygelshovense ge-
meenschap ontving Janssen en-
kele jaren geleden de zilveren
ere-medaille, verbonden aan deOrde van Oranje Nassau.

ROERMOND
\ De tentoonstelling
Iggfdvuur' van Dé Maatschap. T/m 6/1
1} '" open di en vr 11-17uur, za en zo 14-
-fj^ur. Galerie Wansink, Neerstraat 76.
fyii?nte olieverven en acryl's van Jan

T/m 30/12, open wot/m za 11-17
v^ 6n zo 14-17 uur. Werken op papier
tr_> "'Hem Hussem. 'Maison de Mat-
Uni Steegstraat 8. Expositie onder het

'l'Art chez soi'. T/m 26/12, open
e_f'?°en vr van 14-17 uur, za en zo enste en tweede kerstdag van 12-17 uur.

in Heerlen verzorgt het mannen-
koor van de ZOL-bedrijven zondag
om 20 uur een galaconcert in de St.
Pancratiuskerk. Medewerking ver-
lenen het Concorcio Manuel Garcia
en een koperensemble van de fanfa-
re Les Amis Reunis uit Ransdaal.

" Het Landgraafs Symfonie Orkest
geeft zondag om 16 uur een kerst-
concert in de kapel van het Bernar-
dinuscollege in Heerlen.

" In de Drievuldigheidskerk aan
de Amsterdamstraat in Heerlen
concerteren zondag vanaf 14.30 uur
de jongerengroep Escolum uit Els-
loo, kerkelh'k zangkoor Trinitas
Heerlen, jeugdkoor Flos Carmeli
Heerlen en jongerenkoor Flos Car-
meli uit Heerlen.

" In de St. Barbarakerk te Kakert
wordt zondag vanaf 20 uur een
kerstconcert verzorgd door dezang-
vereniging Vriendenkring St. Ro-
chus, Gemengd Koor Landgraaf,
jongerengroep The Sound ofYouth
en harmonie Flos Carmeli.

" Op kerstavond om 24 uur wordt
de nachtmis in de St. Catharinakerk
te Kerkrade-Holz opgeluisterd door
Scola Cantorem, dat een onderdeel
is van het kerkelijk zangkoor St.
Caecilia.

" In de Petrus en Pauluskerk te
Schaesberg wordt zondag vanaf
19.30 uur geconcerteerd door het
Heerlens Dameskoor, de kerkkoren
van deKakert en Schaesberg en een
groot aantal solisten.

" Scouting Pius XII houdt op
kerstavond van 18 tot 19 uur een le-
vende kerststal bij de kerk aan de
Veldstraat in Schaesberg.

" Het Hoensbroeks Kamerkoor
verzorgt zaterdag om 20 uur het
kerstconcert in de UTP aan de Olie-
molenstraat in Heerlen. Organist
Marcel Verheggen verleent mede-
werking.

" Het kerstconcert in de kerk aan
de Burg. Waszinkstraat in Heerlen
wordt zondag om 16 uur verzorgd
door het Christelijk Gemengd Koor
Heerlen, het mannenkoor St. Jozef

Kaalheide en de East Church Sin-
gers uit Maastricht.

" De Ritmic group Schiveld geeft
zaterdag om 20.30 uur een kerstcon-
cert in het Wijngrachttheater in
Kerkrade.

" De Muziekvereniging Accordia
Eygelshoven luistert zondag om 10
uur de mis op in de kerk te Haanra-
de. Na de mis voert men een kerst-
cantate uit, waarna men in buurt-
huis Hagenrode een gezellig samen-
zijn houdt.

" Ter afsluiting van de kerstmarkt

Theresia Janssenwerd op 14 mei
1913 geboren in Haanrade. Na de
mulo hield zij zich voornamelijk
bezig met het huishouden. In
haar vrije tijd is zij 25 jaarlang lidgeweest van het damescomité

kerstevenementen

Brunssum

Heerlen Schinveld

" In de Raetskelder, Raadshuis-
plein 7, treedt op 26 decembervanaf
22 uur de Heerlense band 'A trip tobeautiful' op.

" Tijdens de kerstavond van de
show-drumfanfare Molenberg
kreeg het korps drie nieuwe vaan-
dels. De vaandels wordt ingezegend
in de gezinsmis op Eerste Kerstdag.
Het korps verzorgt in deze mis de
muziek.

" De Verzamelaar houdt op 26 de-
cember van 10 tot 17 uur een grote
kerstbeurs in het HKB-gebouw, Pa-
ter Beatusstraat 3.

melden bij Leon Goffin, _■ 1359.

Jabeek

" Wie lid wil worden van de zaal-
sportvereniging kan zich aanmel-
den by mevrouw Bolderdijk, Etzen-
raderstraat 13.

Schinnen

*.ö6 ,
W handbalvereniging Bruns-
u_t .h°udt op vrijdag 28 december
">ooiJaarlijkse scholen-handbaltoer-
*H g v°or de leerüngen van groep 7
Vtf V^n de basisscholen. Het toer-

h„'lndt vanaf 9.30 uur plaats inörunahal.
Vu ■% ** *VN maakt op 26 december
*e_s ÜUr een kerstwandeling. Ver-
&_t *anaf de Heemtuin. De tocht

om*66 uur duren en voert over
v " Het IVN houdtzondag een kerst-

wandeling bij het Drielandenpunt.
Men vertrekt om 10 uur aan de par-
keerplaats bij de Wilhelminatoren
op de Vaalserberg.

'Plateau Margraten moet
landschapspark worden'

Van onze verslaggever
MARGRATEN - Om definitief een
einde te maken aan verdere afgra-
vingen op het plateau van Margra-
ten moet het gebied zo snel moge-
lijk benoemd worden tot Nationaal
Landschapspark. Het gemeentebe-
stuur moet zo snel mogelijkstappen
ondernemen om het gebied aan die
status te helpen. Dat voorstel werd
gelanceerd door Maria Scholten, se-
cretaris van de actiegroep 'Veront-

ruste plateaubewoners', en voorzit-
ter Hub Bemelmans van de Milieu-
federatie Limburg.
Maria Scholten vond het een schan-
delijke zaak dat de waarde van het
plateau nu verdedigd moet worden
tegen het gebrek aan visie bij het
provinciaal bestuur en de propagan-
da van het bedrijf Ankersmit. Zoals
bekend wil Ankersmit graag nog
eens 48 hectare verder afgraven bij
't Rooth. GS lijken van plan in elk

geval toe te stemmen in afgraving
van 30 hectare. Daardoor zou het
buurtschap 't Rooth van de aardbo-
dem verdwijnen. '
De secretaris van de 'Verontruste
plateaubewoners' reageerde woe-
dend op de laksheid waarmee de
provincie de afgraving in Margraten
behandelt. „Hoe past die provincia-
le koehandel in eèn gebied dat nu al
de status van een potentieel land-

Actiegroep Plateaubewoners en Milieufederatie:

" Sjob houdt vrijdag vanaf 19 uur
een kerstviering, die vrij toeganke-
lijk is. Wie wil komen kan zich aan-

" In het gemeentehuis van Onder-
banken zijn foto's tentoongesteld
van de Internationale Religieuze
Gemeenschap 'Het Werk', die ge-
vestigd is in huize HetKorenveld in
Merkelbeek.

Bingelrade
" Dames, die willen zaalvoetballen
bij Meetpoint SFC, kunnen zich
aanmelden by W. Loock, S 250600. Onderbanken

%h7
v'isrj ®&en Huis, Gasthuisstraat

rba>!_ eersteKerstdag geslotenin
k^sVu met de Kerst-Inn in de
,'e,t k oUwburg. Op 23 decemberV eenet Open Huis van 15 tot 17
jQUri 11 kerstprogramma; op kerst-
J 18 staat de huiskamerdeur van-
j °rdt Uur °Pen; °P 31 december
j^ °ud-op-nieuw gevierd en op 1

1 ls er van 13 tot 15 uur nieuw-
eceptie.

schapspark heeft? Wellicht is dat
landschapspark de enige garantie
dat afgraving niet doorgaat. En voor
burgemeester Kaiser is het toch eer-
voller de geschiedenis in te gaan als
de man die een Nationaal Land-
schapspark heeft bewerkstelligd
dan als de man die 't Rooth in een
gat laat vallen."
Zoals bekend dient het bij een der-
gelijk landschapspark te gaan om
een gebied van minimaal 10.000
hectare, maar dat is volgens Schol-
ten in het betreffende gebied geen
enkel probleem.

Voorzitter Hub Bemelmans van de
Milieufederatie liet weten dat alle
argumenten tegen afgraving inmid-
dels bekend zijn. De provincie be-
roept zich nog slechts op één argu-
ment: het inlossen van een belofte
uit het verleden. De Milieufederatie
stelt echter dat Provinciale Staten
zon belofte nooit hebben goedge-
keurd.

exposities

Limburgs dogblad i oostelijke mijnstreek

klein journaaloostelijkemijnstreekredactie: 739282
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Het was de eerste keer dat ook
spelers uit de voormalige DDR
deel uitmaakten van de Duitse
nationale voetbalploeg. Matthias
Sammer had de primeur om als
voormalige speler van het DDR-
elftal te debuteren in het team
van het verenigd Duitsland. Hij
werd in de tweede helft vervan-
gen door Thom.

STUTTGART- Het Duitse voet-
balelftal heeft 1990 in stijl afge-
sloten. Voor 20.000 toeschouwers
versloeg de wereldkampioen gis-
teren in Stuttgart de Zwitsers
met 4-0. Het was de veertiende
wedstrijd op rij die de Duitsers
dit jaarongeslagen voltooiden.

een halfuur verslapte de concen-
tratie bij de wereldkampioen. De
Zwiters kregen kansen via Tür-
kiylmaz en Sutter wiens kopbal
doorKohier van de doellijn werd
'gehaald.
Na de hervatting verzuimde
Klinsmann van elf meter raak te
schieten. De voor Brunner inge-
vallen doelman Walker stopte de
strafschop. De sterkere Duitsers
breidden hun voorsprong toch
uit. Riedle kopte in de 67e mi-
nuut raak en Thom, nauwelijks
één minuut in het veld als ver-
vanger van Sammer, scoorde 3-0
na een pass van Matthaus, die
vijfminuten voor tijd het vierde
doelpunt maakte.

Mannschaft jaar
lang ongeslagen
nuut op voorsprong. Na 28 se-:
conden maakte Voller, na een
pass van Klinsmann, een van de
snelste doelpunten uit de ge-
schiedenis van het Duitse elftal.
Het was voor de speler van AS
Roma het veertigste in het shirt
van de nationale voetbalploeg.
De vroege treffer stimuleerde de
Duitsers tot flitsend spel, dat
evenwel niet werd bekroond met
doelpunten.
Hassler, Matthaus en Kohier
misten op een haar het doel. Na

Oranje-spits scoort tegen Malta vijfkeer

Van Basten helpt
Michels winter door

Oók Spanje haalt
fors uit: 9-0

Van onze verslaggever

fc,.VALLETTA " Uitgere-
lhp f

aan Marco van Basten
u!ett Rinus Michels het te

iJwüfen dan hiJ heelhuids delRh doorkomt. Dank zij een

''sn f2Uivere hattrick van dejMts van AC Milan zat Oranje
BPr,V r̂wege de eerste helft te-
* JJMalta al op rozen. Na rust
tred lmaakte niJ ziJn glansop-

l(eriten met twee doelpunten
'twee assists. Door die afge-

' big ?de overwinning (0-8)
Vol de Eur°Pees kampioen
"g„°P in de race voor het EK

!n Zweden.

Uiuf Malta was het de grootste
1,,1adat 17derlaag uit de geschiedenis,
,'B6 ï Weden eerder, in november

({Met -een? met s"° had gewonnen.
ilöast2lJn vijf treffers evenaarde Van

co M het Nederlands interland-re-
1934 VT?n Vos (1912) en Vente in

Weij' eerder maakte Bosman er
tnaa vv.aar evenveel tegen Cyprus,

' K " wedstrijd werd vanwege
D°mincident geannuleerd.

Met hrnaaJtf thuisduels tegen Malta (13
-Voor-, ■ en Finland (17 april) in het
jyoorl "cht kan Rinus Michels
|}__t °pig weinig meer gebeuren.
he_ rj'°,rdt pas weer spannend als
r_jstNederlands elftal begin juni af-

etHaar Finland- Tegen die tijd
«ijjj de bondscoach er in geslaagd
*eerihVa

J
n °rarXJe weer een hechte

'Van !?d te maken. Daarbij heeft
tye„ Basten hem een flink eind op
tow geholpen, hoe bedriegelyk de
Mal» ore tegen het zwakke18 °P zich ook is.
öat
Bistereemt niet weg dat Van Basten
l}a _ -middag op de hobbelige gras-

'Bretie " Valletta niet alleen een
vatl g® maakte, deoogappel

0 *i.^.ff liet bovendien zien
y_t_ Z1 hij bijna unaniem wordt ge-
Het

als de beste spits ter wereld.
Op M!e.mig chauvinistischepubliek>aarrt schatte zijn kwaliteiten op
Vanh

ue en begroette elk doelpuntaem met applaus.
''H _t u i

team heeft hiereen uitste-
ltert Prestatie geleverd, maar als<'jofd'°ph één zou moeten noemen",

de spits, „is het Van
/«e_r ?" En niet alleen omdat hij vijf

!^°°r H6eft gescoord, maar vooral
's aan manier waarop. Nogmaals
NkkJe 1;oond dat Van Basten hethij v.r,!.^kste en het beste speelt als

t? ondersteund door het hele

" vatuat is goed gebeurd".

SEVILLA - Spanje heeft gister-
avond net zo weinig moeite met Al-
banië gehad als het Nederlands elf-
tal 's middags met Malta. De Span-
jaarden wonnen in het regenachtige
Sevilla de kwalificatiewedstrijd
voor het Europees kampioenschap
in groep 1 gemakkelijk met 9-0.
Albanië stak de nationale ploeg van
coach Suarez de helpende hand toe.
De Albanezen verdedigden nauwe-
lijks en gaven hun tegenstander alle
ruimte op weg naar het doel. De
Spanjaarden profiteerden dank-
baar.
Evenals Oranje had ook de Spaanse
ploeg een schutter van formaat bin-
nen de lijnen: Emilio Butragueno.
De speler van Real Madrid scoorde
echter één keer minder dan Marco
van Basten. Hij bleef op vier steken,
maar passeerde wel zijn huidige
clubtrainer Di Stefano, die tot
woensdag de topscorerslijst aller tij-
den van het Spaanse elftal met 23
treffers aanvoerde. Butragueno
kwam op 26.

Karpov met moed
der wanhoop

" En dat is één. Marco van Basten loopt terug naar de midden-
stip nadat hij zijn eerste van vijf doelpunten heeft gescoord.

het internationale voetbal nog maar
zelden tegenkomt. Er zullen nu wel
weer stemmen opgaan dat de tegen-
stander zo zwak is, maar het blijft
moeilijk, tegen een goed georgani-
seerde ploeg acht keer te scoren".
En daaronder rangschikte de
bondscoach Malta wel degelijk.

Donike: 'Theunisse
heeft doping gebruikt'

Panasonic-medewerker Peter Bonthuis geeft gelijk dopingarts toe
Malta-Nederland 0-8 (0-3) - 9. Van Bas-
ten 0-1, 19. Van Basten 0-2, 23. Van Bas-
ten 0-3, 52. Winter 0-4, 59. Bergkamp 0-5,
64. Van Basten 0-6, 65.Bergkamp 0-7, 80.
Van Basten (strafschop) 0-8. Scheids-
rechter: Blattmann (Zwi). Toeschou-wers: 16.000. Gele kaart: Scerri (Malta).
Malta: Cluett; Scerri (71. Zerafa), Lafer-
la, Edwin Camilleri, Galea en Silvio Vel-
la; Raymond Vella, Busuttil, Degiorgio
en Joe Camilleri (46. Scuda); Carabott.
Nederland: Van Breukelen; Blind, De
Jong en Frank de Boer; Van 't Schip,
Wouters, Bergkamp en Koeman (46.
Winter; Gullit (67. Van den Brom), Van
Basten en Roy.

Waarheid

renner schuldig acht. De Duitser
trekt wat dat betreft een vergelij-
king met de affaire-Ben Johnson, de
atleet die na zijn gouden race op de
olympische 100 meterin Seoul posi-
tief werd bevonden.

en zijn begeleiders moeten toege
ven dat hij doping heeft gebruikt".

LYON - Met de moed der wanhoop
probeert Anatoli Karpov de twee-
kamp om de wereldtitel nog een
wending te geven. De Sovjet-scha-
ker koos gisteren in de 21ste partij
met wit voor een gecompliceerde
stelling om zijn landgenoot en titel-
verdediger Gari Kasparov nog een
keer in het nauw te brengen. Na de
veertigste zet werd de party afge-
broken. Kasparov leidt de twee-
kamp met 11-9 en heeft nog een
punt nodig om de wereldtitel in be-
zit te houden.
Zettenverloop, wit: Karpov; zwart: Kas-
parov: 1. d2-d4 PgB-f6; 2. c2-c4 g7-g6; 3. Pbl-
c3 LfB-g7; 4. e2-e4 d7-d6; 5. f2-f3 0-0, 6. Lcl-
e3 e7-e5; 7. d4-d5 PfS-h5; 8. Ddl-d2 f7-f5; 9.
0-0-0 a7-a6; 10. Ul-d3 c7-c5; 11. dxc6e.p.
PbBxc6; 12. Pc3-d5 LcB-e6; 13. Le3-b6 DdB-
-d7; 14. Pgl-e2TaB-c8; 15.Kcl-bl Dd7-f7; 16.
Thl-el KgB-h8; 17. Ld3-c2 Phs-f6; 18. Lc2-
-d3 Pfß-d7; 19. Lb6-gl Pd7-c5; 20. Pds-b6
TcB-d8; 21. Pe2-c3 Pc6-d4; 22. Pc3-d5
Le6xds; 23. Pb6xds fsxe4; 24. f3xe4 b7-b5;
25. Tel-H Df7-d7; 26. c4xbs a6xbs; 27. Tfl-
fB+ TdBxfB; 28. h2-h3 Dd7-d8; 29. Lglxd4
esxd4; 30. Dd2-e2 DdB-h4; 31. Tdl-n Tfß-e8;
32. Tfl-f4 Dh4-g5; 33. a2-a3 h7-h5; 34. Kbl-a2
b5-b4; 35. a3xb4 TeB-aB+; 36. Ka2-bl Pcs-
-b3; 37. Kbl-c2 Pb3-al +; 38. Kc2-bl Pal-b3;
39. De2-f2 Dgs-d8; 40. Tf4-f7 DdB-eB, afge-
broken. Stelling wit: Kbl, Df2, Ld3, Pds,
Tf7, pionnen op b2, b4, e4, g2en h3. Zwart:
KhB, DeB, TaB,Lg7, Pb3,pionnen op d4, d6,g6, h5.
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Van onze sportredactie

DEN HAAG - Gert-Jan Theunisse
heeft zich volgens prof. dr. Manfred
Donike wel degelijk schuldig ge-
maakt aan het gebruik van verbo-
den stimulerende middelen. Doni-
ke, expert op dopinggebied, laat er
deze week in Nieuwe Revu geen
twijfel over bestaan dat hij de wiel-

Dat kan morgen echter al weer an-
ders zyn. Ook Michels beseft zich
dat. „Of de crisis nu voorbij is? Me
dunkt, die heeft lang geduurd. Je
hebt altijd te maken met een aantal
factoren die je zelf niet in de hand
hebt. Dat stapelt zich op en op eengegeven moment bereik jeeen cul-
minatiepunt. Dat is wat voor 'Grie-
kenland' is gebeurd. Sindsdien gaat
het dus goed. Dat heeft ook met re-
sultaten te maken. En die zijn mo-
menteel zeer goed. Maar in maart",
keek de bondscoach alvast vooruit
naar de return tegen Malta, „moet
de knop weer worden omgedraaid.
En dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Maar voorlopig zit het wel
snor".

Gullit speelde op eigen verzoek als
rechtsbuiten, met Van 't Schip daar-
achter in derol van Vanenburg, op
links speelde andermaal Roy. De
twee buitenspelers konden niet
echt excelleren, zij leverden wel de
voorzet af waaruit Van Basten num-
mer twee en drie scoorde. Voor de
openingstreffer, al na acht minuten,
legde Van 't Schip de basis. Het ene
doelpuntwas nog mooier dan de an-der, nummer twee en drie, een om-
haal, kwamen regelrecht in aanmer-
king voor de schoonheidsprijs.

Beckenbauer
op de wip

Ajax-concept
u_

_
' Ne °n?terscore tegen Malta, de op
1Sis ,h°ogste zege van het Neder-
tNcht ' betekende in dubbel, ?en overwinning voor Van
N) ?: Met in zijn kielzog de (ze-
ÏV Yv_.f.Cleden > die de bondscoach
l6WrTen geledenvan het idee af-

xft«len °mKieft °P te stellen en te
et tw Volgens het Ajax-concept.

%ewcc echte buitenspelers. Die
% n7' Jze, waarvoor Van Basten, al
H _,-tJ;°P advies van Cruyff zijn
Sd al ak- leverde tegen Grieken-

"al' mfteen rendement op. Het
r e drJi dat ook °P Malta vrijwel
ot star,!, ï?unten vanaf de vleugelsnd kwamen.

„De zaak Gert-Jan Theunisse doet
mij sterk denken aan de zaak Ben
Johnson", aldus Donike. „Er zijn
grote paralellen tussen Ben John-
son en Gert-Jan Theunisse. Een at-
leet heeft doping gebruikt, wordt
ondubbelzinnig betrapt, ontkent,
zweert bij de gezondheid van zijn
moeder en zijn vriendin dathij nooit
iets heeft genomen, gaat de weten-
schap aanvallen tot het moment dat
hij onder ede wordt verhoord. Alle
stadia die Johnson heeft doorlopen,
al die paden heeft Theunisse ook
bewandeld op één na: het verhoor
onder ede. Als Theunisse en al zyn
begeleiders onder ede worden ver-
hoord, zullen we hetzelfde horen als
bij Johnson. Dan zullen Theunisse

In hetzelfde verhaal ook een reactie
van Peter Bonthuis, medewerker
van de ploeg-Post. Op de vraag wat
Bonthuis onder ede zou antwoor-
den op de stelling dat deverbintenis
tussen Post en Theunisse is ontbon-
den omdat de leiding erachter
kwam dat de renner (met ploegarts
Peter Janssen) had geëxperimen-
teerd met het middel Andriol, ant-
woordt Bonthuis aanvankelijk ont-
kennend. „Ik sta niet onder ede,
kom nou zeg, waar zijn we mee be-
zig". Na enig aanhouden antwoordt
Bonthuis echter: „Als ik onder ede
zou staan, dan zal ik de waarheid
spreken". Vraag: En bekennen dat
Donike, om het zo uit te drukken,
gelijk heeft? Bonthuis: „Ja". Na een
korte stilte: „Ik vrees van wel".scorebord

EK-KWALIFICATIE

«SS.»
k Mlun'_'b?n

n
iè 9"° <*-<» " "■ Amor 1-0,

h'erfo 4 n =;°' 30' Butragueno 3-0, 37.
b * 6-0 Ik _' Butl"ag"eno 5-0, 63. Mv-
r e«o 4n bo

utragueno 7-°. 75- Butra-
£t: Con;r.Bakero 9-°- Scheidsrech-<7.6oo «stantin (Bel). Toeschouwers:

SN:_t*«*ri___SPanje 3 3 0 0 6 5-2
)i Jechosl" , ■ 3 2 0 1 4 13- 4tj s.an oslowaki.e 320 14 5-4bani_ 4 10 3 2 4-5
r- 3 0 0 3 0 0-12

la„d

*5*
GÏtüg_old 3 2 0 1 4 10- 1
e£.kerüand 2 110 3 1-0
C?nd 2 10 12 4-2
lyta 2 0 2 0 2 1-1

Vt 3 0 12 1 1-13

Sfe^APPELIJK!d,,s Uv*tolea " «"> -9- Tsalou--5L "2- TieLu ynski M- 67-Koszens-
Vl,.tsisil_.ïht?uw«-s: 7000.3er^"^"tserland 4-0 (1-0) - 1.£M«th4 1?J-ARZ dle 2-°- 75- Thom 3-0,-!>hi Oto.'i-°- Scheidsrechter: Carlö
\»___^ '■ toeschouwers: 20.000.

Daarin zal niet snel verandering ko-
men, mits Marco van Basten het
tenminste naar zn zin heeft. En dat
was op Malta overduidelijk het ge-
val. Het bestebewijs daarvoor lever-
de de Stradivarius onder de Neder-
landse voetballers halverwege de
tweede helft, toen Michels onder elk
beding Van den Brom wilde laten
debuteren. Gullit na afloop: „Het
ging om mij of Van Basten. We wa-
ren beiden nog wat moe van die
wedstrijd in Tokio en hadden hier
slecht geslapen".

Vanaf dat moment resteerde nog
slechts de vraag of Oranje de bezie-
ling en de geestdrift kon opbrengen
om door te gaan. „Als jezó snel op
3-0 staat is het moeilijk om de draad
weer op te pakken", meende Mi-
chels naderhand. „Dat hebben we
gezien aan Duitsland tegen Luxem-
burg. Het lukt alleen als je het het
tempo hoog houdt en er collectief
sterk gespeeld wordt". De soepel lo-
pende Oranje-machine haperde
even, maar kwam na de rust toch
weer bijna optimaal op gang.

MARSEILLE - Bernard Tapie, de
eigenaar van de Franse voetbalclub
Olympique Marseille, heeft gisteren
bevestigd dat Franz Beckenbauer
wel eens snel als trainer op zou kun-
nen stappen. Volgens zegslieden
van Tapie zullen de rijke zakenman
en Beckenbauer, de voormalige
coach van het Westduitse nationale
elftal die in september metveel fan-
fare in Marseille werd binnenge-
haald, de komende dagen rond de
tafel gaan zitten om over de toege-
nomen ontevredenheid van de trai-
ner te praten.

„Een trainer met reputatie. En van
hetzelfde kaliber als Beckenbauer.
Een man die al eens een Europese
beker heeft gewonnen".

Tapie beweerde in Le Soir dat hij,
indien Beckenbauer opstapt, al een
vervanger achter de hand heeft.

De keuze viel echter op Gullit, om-
dat Van Basten onder geen beding
het veld wilde verlaten. „Ik zat lek-
ker in de wedstrijd en had helemaal
geen zin eruit te gaan". Zo nuchter
als hij reageerde op zn vijfdoelpun-
ten ('tja, dat kan wel eens gebeu-
ren'), zo content was hij met het op-
treden van Oranje. „We hebben
voortgeborduurd op de wedstrijd
tegen Griekenland en wilden de we-
reld laten zien dat we nog altijd een
van de betere teams zijn".

Nuchter
Met Van Basten andermaal in een
hoofdrol. Op aangeven van Gullit
was het eerst nog de beurt aan Win-
ter, diehalverwegeKoeman verving
omdat de achillespeesblessure bij
de PSV'er weer opspeelde, vervol-
gens was het weer alles Van Basten
wat de klok sloeg. De mammoet-
verdediging van Malta keek verbij-
sterd toe hoe de zonnekoning van
het EK '88 eerst Bergkamp liet sco-
ren om daarna zelfeen staaltje hoge-
schoolvoetbal af te leveren: 0-6. Ver-
volgens was het opnieuw de beurt
aan Bergkamp om voorbereidend
werk van Van Basten af te ronden,
daarna effende invaller Van den
Brom (voor Gullit) het pad voor een
strafschop. Ook die werd door de
26-jarige Milanees koelbloedig be-
nut: 0-8.

Overigens heeft Tapie een journalist
van het Franse sportdagblad I'Equi-
pe bedreigd. Tapie zei tegen de ver-
slaggever dat het artikel over Franz
Beckenbauer, dat in de editie van
gisteren verscheen, hem nog lang
zal heugen. „Ik zal me er persoonlyk
mee bemoeien, tot u niet meer inzet-
baar bent". De dreigementen van
Tapie werden door deredactie van
I'Equipe op band opgenomen en
worden vandaag gepubliceerd. De
hoofdredactie van het sportblad zal
een klacht wegens 'bedreiging met
geweld' indienen tegen de baas van
de Franse voetbalkampioen.

BERLIJN - Sergei Boebka, we-reldrecordhouder polsstok hoog-
springen (6,06 m.), wordt lid van de
Duitse atletiekclub OSC in Berlijn.
Ook zijn oudere broer Vassili (30)
komt naar Berlijn. De familie vanBoebka vestigt zich ook in Duits-land, evenals de trainers van de
broers. Het tweetal blijft deel uitma-
ken van de nationale atletiekselec-
tie van de Sovjetunie.

„Dat zyn cijfers", blies Michels 'te-
recht hoog van de toren, „die je in

Moeilijk
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Heeft u dekerstsfeer
Schwarzwalder kirschtaart. Een feestelijke ||| ,_É_^M
en rijk gevulde specialiteit met kersenen ...'%. )Ég£_tiS3th*a+
chocolade. Van J4#_Tvoor A*% pa _„ L____W Wk '__a_A__T

_■ . ;v jt :*3H__ _________ \^___HI

VanJJjWvoor %m>j______ É-hv fl^ jn ■■:*~'j_È

rc/JtéVoter _m_WÊ ÉÉ_fin _______
■_—Wr_—i r-_^^^^^^^^^^^^^^_^^^a^^^^^^^^^^^^^^^^WlT^T-\
ay$_____Z^^lÊ___ _____ Jfc4*.»jii B_v^ J * J _ 1 ~~V _ j F * 1 . I -__JJÊ_ ____________ ___

______M "-

Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 december of zolang devoorraad strekt.

Duitsland kwam binnen de mi

sport
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EXECUTIEVERKOOP
Op vrijdag 21 december 1990, om 11.00 uur, vindt er
een openbare verkoop plaats. De verkoop komt voor
rekening van GIMA Kunststoffen International BV, ge-
vestigd te Nederweert, Hulseweg 78.
Te koop wordt aangeboden een fabrieksinventaris, w.
o. een hogedrukreiniger, een stansmachine, een af-
zuiginstallatie, een polijstmachine, een zaagmachine
merk Altendorf type F 45, een freesmachine, diverse
stalen stellingen en werktafels en wat verder te koop
zal worden aangeboden.
De goederen zijn te bezichtigen te Nederweert, Hulse-
weg 78, op de dag van de verkoop vanaf 10.00 uur.
De verkoop vindt plaats op het bezichtigingsadres. Al-
leen contante betaling.
De verkoop vindt plaats in opdracht van de ontvanger
belastingdienst ondernemingen Roermond, Gods-
weerdersingel 10.

De belastingdeurwaarder
belast met de executie.

■ ~3—csftss* r,—^ ' '—— _-_________________^_____——-r

__2H__^ &f _*"__: _l&0__ *

Jp||É é Neem dit jaarnogEEploedbesluit i
■!?>■?■ .....M^sMJrjF HvQEr^i __MT *ffSi—fl—iffl^-—iBP^. _*«—

■"■' __-"" ' ____—~^________ï_____BNßMß__ ****. 1 t _"

S\^B t _^_^_Mfit-M-M—ti--'r"*^^^t*^^^^^^^^^^^^3**M^" BBShSWp*^^^ '. 1 L_____tf_____i T~~v 1 TT 1 1 1

.yi^idi iWftet- "„_.'■_.■ oP^^^^^^^^ ——____■ __h^_r^__> ___^^-' »■....?S?!Bü_fcj

I ' i | I ;
Lancia Dedra vanaf f 36.995,- Incl.BTW, excl. afl.k. Prijswijzigingen voorbehouden Leaseprijzen v.a. f 985,- excl. BTW. (48 mnd / 20.000 km p.j.) Lancia Importeur:Lanlm 8.V., Marconiweg 2 Vlanen, Tel.: 03473-73954

| MAASTOOfT, KOMPIER 8.V., GALJOENWEG 45(BHHuIHaVEN), TEL. 043-63254? Hffl-EN, KOMPIER 8.V., AKERgIKAAT 150, TEL. 045-717755 \, ; '

UITSLAG A-trekking 2e klasse 88e loterij
>%W^4»"| Een service vooronze

£§3 Neae ande aten dm 500.000,-op lotnummer 0436882__ _____ Neemvoor meerinformatie of ' . _
__fï_| -f^f_ toezending van de volledige DM 40.000.-op lotnummers0756386 0832990 DM 25.000,- op lotnummers0050021 0277746 0983123

trekkingslijst kontakt oo met DM 10.000,-op lotnummers 0083935 0285923 0327874 0339307 0446786 0594685 0663787 0679584

AfaelingKlantenservice — — 0780299 0847097 0871296 0958415 1040143 1061283 1061960
DM 5.000,-op lotnummerseindigend op 07965 48572 65968 DM 1.000,-oplotnummers eindigend op4732

Mfc _fc
_

» aB^B i^ba DM 750,-op lotnummerseindigend op 068 l.v.m.defeestdagen, eerstvolgendeplaatsing op4.1.91
_ffl? DM mi.- op lotnummerseindigend op 70 89 londervooraehoud)

ysssff...r900Heigei"-; Süddeutsche Klassenlotterie

l Denk dit jaareens \
aan dekinderen ;

van UNICEF

iXj4 Philips compact diac- m^m ty& j_jl <U_^> \&f I gM|T? Vtl
<Hr> Programmeren van max.20 num- vtr HHH1' I ) X"c **_7_nk~»_' _5rJkV mers. Geschikt voor 12 en Bcm J&tI _fö* *^7f %_L_» oCrV' *fej_T

*ft CO platen Inclu^afsta^bedie-^T ____!_____! B^lT iMlir^ $5f Philips luxe > V Jö_. n,na ___.<_■> SS I il _33i^ 33 MteL /i Xiiißs
£b____HHS B____i %MP8vmd'^P^ % J_J__J__-_L- $S ï^eï^dusmak- |\
SrSI | Iffi stereorkombi--tieAH4OO W shake-bereider Mï keiijk op te tergen. I 1

*____aM—■—__r Digitale tuner met FM. LG en MG en j^T HB 1392 jOW; Permanent anti-reuk- VIJ _flAl Philips Slimline HQ /fö 20 voorkeurzenders, versterker «1 SSThalrt" pureert £fè fi" ter Regelbare JJ-t-f^ Ayfcf irëw^riH-n--^^-. Vk£ van2x2oWmuziekvermogenen ;-!£ St_„ J^-Tc_*,_ thermostaat. Beveiligd jfeJ_ifl|k MV& TOS-TiJfO-COrder X& 3-bandsgraph,cequalizer.lbbelcas-_&_? Sffi"T".?, W *9en overveuiittmg. OÊÊ AVf»VK 802/01 5Tr settedeck. platenspeler en afzonder- Vh '"".mo,Dr "e,„ «Fr MuJtifunktionele hand- I^%#^ ___
■s>?Met 2 videokoppen en afstandsbedie. >f> lijte CD-speler. Afstandsbediening. V^} l^^'J^T IX> a^ep: ophalen, schud- ?*________■
.f"1"»"" Voorprogram- W '"l^. QÖ/_ W Sakest "laai W KK^n"*'lil ■!■Jt/ menng van 6 programma's tot 31 tfZ "J'dsprekerboxen UUUpJ. voor babwoedino WC TT P lil _^__lJ_s> dagen voorurt. Versnelde beeldweer- fTI <2-v»eg systeem). &&9¥fn' mo'myvoem* js7> II ,H _^^__4i"K> gave vooruit (7x) en achteruit (7x|. W'X VfY_. _?i_ vW_ IOA I *^^____M
mSS-ST" QOO_m Ef^ F-JipssnoerlozeW TOrW *<>^ jff I--É

' <;Ktoi.piay taaikeuze. 999* U> F^W ladyshave HP 270SS>f §}£__ l4> "^W

_/ "_N-> ______________ _____ _______________ f ___■ l -ril f %^^+f/ A_-1 f PMIUPSVk> Hl I --■___--. B_r/S_ _l I' rijen. Afneembaar SFR- irhjj. f_ V_^ W. /—n-Uil *lW"fa![ 111 V I ; scheerhoofd met super- V& l£J Mtf kO 1)1
3_?l Blatkline B'-Vr ■"— ' dun scheerblad-een 5-Vj_ >v_ V=# IVI |P
VPhilips Matchline B_fï- Jf l_ e""""' jf ctabbelewheei- ■

I
stereo klenrentelevi-a V__^ inTa. 0'5'6 £,ft techniek HS 953 j"^ , H
Hißri-beeldbuis. Menu voor het instel- <RP——ps huidtype. Vernieuwde >JTC ■' M-'.rW'len en bedienen. Computer-controlled vhr Gourmet I trimmer/tondeuse. J-^tr I MimWk

96°C. Snelle doorstro- JsrfjU il\T

_
■ l^S^^V* I B^__^^WP^WBi _bH

Metsscm/90°'FSO'HiBri-beeid- '- '; : gestuurde, elektrische SjP_lip!,?)o«bleT|--l __***! MI Ymimbuis. On screen display. 60 Voorkeur-iT nnderd-ken HL 2632 £BS i--Vt ra_,o D 1878 T|T #B I 1 I _^^
nitondraAAl-* «? önpersoons-onderdeken. large. w£ 9|i_Jm-' l IV f II
bediening. Igggy^ „mpVtersThaTelars warm-'"9 3& '«Woon en netvoeding. 1.1 llgl.

j^^^~-___ /Philips J^f voor automati„h in-en uitóchakelen. J-_3 M erm °ff _
-^ _t-r»oxi#nnn««in_inc_ijf?^^B'/ elektronische W Extra voetwarmte. i%m g -H^ ÏAQ- KERSTKOOPAVONDEN

Mokradio AJ 3180 JjfT Kemal(B,jr (Sltf" V vanaf woensdag 19 december

tFM en MG. Digitale LEO- {^T Philips elektrische ,aft gyingêna^re'd,ngen' Maandag 24 en 31 december
tijdsaanduiding. Wekken aD»? dekens al vanaf f 99,- p"'"n voorbehouden- f/Êt vanaf 16.00 uur gesloten
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Hifi Diner
Kohnen Hifi doet tijdens de maand december een Kohnen Hifi stelt het op prijs als u de tijd neemt voor de

genereus aanbod. In het besef dat de aankoop van een perfecte hifi- aankoop van uw geluidsapparatuur De kwaliteitsmerken van dit
stereo-installatie* een feestelijke zaak is, biedt de organisatie van bedrijf zullen immers straks vele jaren m uw woning vertoeven, en
'Selected Hifi' u vervolgens een genoeglijk diner-voor-2 aan. In 't de installatie daarvan is bi| de prijs inbegrepen.
Plenkske, een der meest gerenommeerde restaurants van Maastricht. Als ''T PI FNKSKFvoltooiing van enkele uren luisteren, wikken en wegen.

Een hifi diner bi] 't Plenkske, echt een zaak voor fijnafstemmers.
Kohnen Hifi is niet de eerste de beste hifi-zaak. Alleen De buurman van Kohnen Hifi, trouwens. U bevindt u aan de

topmerken in stereo staan uitgestald in de kijk- en de luisterruimtes. U rand van het Stokstraatkwartier en
kunt er, liefst na afspraak, op uw gemak dineert in de gemoedelijk ingerichte

P ___m luisteren en vergelijken. wintertuin

■. " minimaal tuner-versterker, cd-speler
en 2 boxen.

|É| fff I j*% (gedurende de maand december__ BéÉIP^ ■■%>»»■■ ■imwffir*-»mm*>»m>w J

****wës jMiIL J IyAêA I -

Eindhoven,

& NwE—ngel 5, ,e1.040-462443

::,|y§|j HiFi ömer t.w.v f 150,- of de helft van de waarde in conia^

Ziektekosten
Premie

Alweer omhoog?
Wordt uw ziektekosten-verzekering alweer duurder? Kies liever voor bespa-

ring. Voor de Overstap Polis. Van Sterpolis/GOV. Die is doorgaans honderden

De Overstap Polis is dekomplete ziektekosten-verzekering. Met alle extra's.
J| Met wereldwijde dekking. Alles perfekt geregeld. Metpersoonlijke service. . »

P""'*_. En... meteen ouderwets lage premie. Een gemiddeld jong gezin dateen
jH "f^l __*% i gezond "eigen risico" neemt, betaalt per persoon - excl. wettelijke heffingen -_g 3 W^k m vanaf maar f 29,- per maand. Vraag meteen hoe voordelig uwpersoonlijke premie

jêU g? kan zijn. Maar doe't snel. Anders betaalt u misschienweer 'n jaarte veel. Bel nu.

SJPL v Bespaar en bel: 06-05.65.

n

\ Bon voor gezonde besparing.

i lel, stuur mij gratisen vrijblijvende informatie in envelop
zonder postzegel 1

1 En laat meteen zien hoe voordelig ik daarmeeuitben!
Mijn Naam m/v Steipolis/GOV
%-Iwpu- Antwoordnrl76
Telefoon 6880 VB Vdp

«MijnLeeftijd . (max. 64 jaar)
Leeftijd Gezinsleden . (max. 64 jaar)
Werkzaambij 't ABP . ja/nee

Voordeel: premie Overstap Polis vanafnoggeen f 29,- per maandvoor elke partikulier die jongeris I |
dan 30 jaar. Meteen goed gekozen eigen risiko. Exclusiefwettelijke heffingen. Let op. I ,
Een gemiddeld jonggezinbespaart daarmee op ziektekosten-premie zon honderden guldens per jaar!

GEZONDHEIDS ZORG-VERZEKERINGEN H
STERPOLIS/GOV _É_
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Verliezer ziet play-ojfs in gevaar komen

Tweede plaats inzet
bij Sittardia-V&L

Donderdag 20 december 1990 " 19

"PaulLouwers, toonbeeldvan onverzettelijkheid. Foto: PETERROOZEN

zyn plaats gekomen. Het zijn twee
totaal verschillende spelers. Ronald
is meer de afmaker, terwijl Wien
ook zijn eigen kansen creëerde.

Wien straalde vechtlust uit, terwijl
je aan Ronald de aanwezige inzet
nauwelijks afziet".

Van onze medewerker MICHEL JANSSEN
'JTTARD - Recente ontwikkelingen aan het handbalfront
,! J?.en er toe geleid dat de ontmoeting tussen VGZ/Sittardia
*j "irschmann/V&L, die vanavond om 20.30 uur in de Stads-
P°rthal van Sittard wordt gespeeld, zo mogelijk nog aan ge-
lcht heeft gewonnen. Sittardia heeft een punt voorsprong ope Geleense buur. Winst in dit inhaalduel zou de Sittardenaren
" op twee punten van koploper E&O brengen en de afstand
1 V&L vergroten tot drie punten. Bij winst van V&L wisse-

"*? beide kemphanen van plaats op de ranglijst met V&L opne Punjen van de koploper.

ït
,r de veranderde competitie-op-

p jjeeft de uitslagvan dezebotsing_n IVeau nog geen directe gevol-
_jdv°°r de kampioenskansen van
tk<fri ploe§en- Paul Louwers, de
ja stlandige opbouwer van Sittar-

" verduidelijkt dat: „In eerste in-
rat '? net zaa*c om by de eerste
?.* eindigen. Liefst zo hoog mo-

Uit de woorden van Paul Louwers
valt op te maken dat het in de Sit-
tardse opbouwrij nog niet naar volle
tevredenheid loopt. Hij kijkt dan
ook een beetje afgunstig naar de te-
genstandervan vanavond. „Bij hen
lopen een paar spelers rond die dui-
delijk vooruitgang boeken. Kijk
maar naar Veerman. Toch een van
de gevaarlijkste schutters op dit
moment in ons land. Bart Wanders
werkt hard aan zijn comeback en je
kunt er donder op zeggen dat zijn
specifieke speelwijze onze verdedi-
ging nogvoor problemen zal stellen.

Verder hebben ze in Hans Wilten-
burg iemand die onvoorspelbaar is
in zijn spel".

gelijk, want hoe hoger jeeindigt hoe
meer thuiswedstrijden je kunt spe-
len in de nacompetitie. De twee
ploegen die in die nacompetitie een
en twee eindigen gaan daarna on-
derling uitmaken wie zich kam-
pioen mag noemen. De wedstrijd is
wel van groot belang voor de posi-
ties. Als wij winnen, staan we vrij
safe op de tweede plaats en moet
V&L nog knokken om een van de
twee resterende plaatsen in de kam-
pioenspoule. Als V&L wint zullen
vier en misschien wel vijf ploegen
strijden om drie plaatsen". Duide-
lijk dus dat beide ploegen tot het
uiterste zullen gaan om zich in de
meest gunstige positie te manoeu-
vreren.

Over Wil Jacobs heeft Louwers dan
nog niet gesproken. „Ja, wat mo.et ik
over Wil zeggen. Hij speelt al jaren
constant op hoog niveau. Men ver-
wacht veel van hem en meestal vol-
doet hij aan die verwachtingen, zo-
dat hij niet opvalt. Voor V&L is hij
goud waard en ik vind dan ook dat
V&L de sterkste opbouwrij van ons
land heeft".

Elleboog van
Wil Jacobs
speelt op

ELEEN - Jaren geleden was
l J defecte knie van Wil Jacobs
*' lietaflatende onderwerp van

J. gepraat en geschrijf. Zeer
2 j ongenoegen van Wil Jacobs

It dreigt een onwillige elleboog
Problemen met een slijmbeurs
J_ hogelijk een botsplintertje)n zelfde rol te gaan spelen.

èn i wts belangrijks aan de hand of
'leboog", bagatelliseert hrj de

<**" ~Ik heb er met de clubarts
sl

er gepraat en we hebben be-, °ten er voorlopig niets aan te
jf^n doen. Tegen Sittardia ben

van de partij. Reken maar".

Ouderwets
Sittardia heeft een moeilijke perio-
de achter de rug. De afgang tegen
Barcelona liet diepe sporen na, hoe-
wel Paul Louwers die stelling af-
zwakt: „Natuurlijk deed het pijn, zo
op je donder te krijgen. Voor eigen
publiek nog wel. Maar de return
heeft ons gesterkt in de opvatting
dat we best nog kunnen handballen.

Tegen Hermes speelden we weer
eens ouderwets. Vergeet niet dat
het de afgelopen maanden niet ge-
makkelijk was. Wien Schmeitz is
gestopt en Ronald Habraken is in

Timman kansloos
in schaaktweekamp gegadigden 'Londen 2000' staat

onder het voorzitterschap van
Sebastian Coc, voormalig Olym-
pisch kampioen op de 1500 me-
ter.

Groot-Brittannië
weer kandidaat

Het 28-jarige hoofd spel en recreatie
in een Weerts recreatiepark speelt
nu zon jaar of tien op het hoogste
niveau in Nederland en België. Hij
speelde ruim dertig interlands en
bondscoach Cantelberg zou hem
graag opnemen in zijn selectie,
maar Louwers ziet geen mogelijk-
heid Oranje te combineren met zijn
werk. „Aan de ene kant jammer na-
tuurlijk, van de andere kant ben ik
blij met m'n job. Dit is nog op te
brengen. Als ik zie welke proble-
men enkele jongere spelers bij ons
hebben met het wennen aan een
nieuwe combinatie van sporten en
werken. Dat hoeft voor mij niet
meer. Ik maak ook geen handbal-
plannen op langere termijn. Ik zie
wel. Maar op de korte termijn wil ik
donderdag (vandaag, red.) natuur-
lijk winnen".

Combineren

restrictie verbonden aan de kan-
didaatstelling: slechts een bod
per stad wordt genomineerd.

LONDEN - Het nationale Olym-
pische comité van Groot-Brittan-
nië heeft gisterenunaniem beslo-
ten zich weer kandidaat te stel-
len voor de organisatie van de
Olympische Spelen. Dit keer wil-
len de Britten een poging doen
de Spelen van 2000 binnen de
grenzen te krijgen.

Voordat het NOC in april een be-
slissing neemt, verlangt het van
de kandidaten op alle gebied ga-
ranties. Voorzitter Gold deelde
mee dat de organisatie 1,9 mil-
jard dollar, ruim 3,4 miljard gul-
den, kost. De steden moeten zich
voor 31 januariaanmelden.

" BEEK - In de derderonde om de
Nederlandse handbalbeker bij de
vrouwen heeft Sittardia DVO gister-
avond in Beek met 26-8 gewonnen
van Caesar. Bij rust leidde de Sit-
tardse ploeg al met 15-5.

iI'ERSUM - De negende
%n ■"

weekamp van de KRO is
i. slJ^ig door de Amerikaan Yas-
ist lrawan in zijn voordeel bc-

* )_le e derde zege op de met zwartje d^6 Jan Timman was voldoen-

' v_jL ■ °°fvoor de Nederlander on-
ito^gbaar te maken. Na vijf
\l£ leidt deAmerikaan met 3 1/2 -

Mi cri is hij zeker van de hpofd-van 18.000 gulden.
11 de«tvr Vyfde partij kwam opnieuw
iv_rj lmzo-Indisch op het bord. De
iq l etc stelling uit de jaren twin-
l*oedVc!^e meer e*? dan werd ver-
ffiif,' Seirawan liet op de vijfde zet
3 tww het ongebruikelijke Ddl-
W_*ren- Timman week op de ze-

er)
Zet (-PbB-c6) af van het zet-

V_e io°P van de derde partij.
ttj, 2etten later ging hij (vermoe-

*' met ...e6xes de fout in.
Sn_
\ Z was er geen houden meer
fy(j * Nederlandse grootmeester
Vu oor de Amerikaanse kam-
-6 (_jj t.Pertect afgestraft voor zijn al
*tv "^istische opzet. Na de 26ste
!fiw Seirawanzag Timman in dat

spe*en geen zin meer had.
tiflig -cc werd de tweekamp voor-

Set'J^k verlies voor de Neder-
-6f voó u e e tweekamp gebruikte
% °rbereiding op zijn Kandida-
*r ftr.k in februari tegen de Duit-
leU\v m Hübner. Vandaag heeft
V^etal een rustdag alvorens de
N_s morgen wordt afgesloten
I e 2esde party.
SSv.,l

an ,'°»Pwit: Seirawan (VSt), zwart:
V^^ed) i. d2-d4 PgB-f6; 2. c2-c4 e-

sport in cijfers

>Wer.a's'es, wereldbeker Noordse ski,
Crova ?km klassiek: 1. Valbe 14.24,3, 2.
i_H> ?A4-H9, 3. Westin 14.49,7, 4. Bel-
C3O w 56'8> 5. Dybendahl 14.58,0. Man-
*li&«ftf? klassiek: 1. Smirnov 1.25.59, 2.
"? ' 2fi _n le- 3- Majbaeck 1.26.33,4. Alba-VhVkei. ' 5' U'vang 1.26.43. Stand we-_ Srr"imov 70, 2. Mogren 57, 3.
(Q 44- 4. Eriksson 34, 5. Majbaeck 33.,v
Cl ha)'nternaUonaal -aalvoetbaltoer-

u ao finale: Feyenoord-Spartak
.i_s Li„ Derde plaats: Feyenoord-
t.^t)ff('^ 5-3. Doelpunten Heus (2) en

*■>8.4 Fir»ale: Spartak Moskou-Lever-

S'VS Yo,_.m*B ia Orange Bowl meisjes tot en
Vel Ri ' ccrste ronde: Reinders-Pos-t'sic. ,„/" Van den Berg-Shiboto 6-2 6-3.
l.V"stra r* e« met 16 jaar, achtste finales:A _Xento 6-l 6-1. Jongens tot en met
«..'f^nt "e««le ronde: Hofman-Le Bert 6-1. 6 3-6 Baskin 6-1 6-1, Papilaja-Beroldo

X~-sou_MI)N-v'm K Junioren, derde ronde:Si. 11-1 v d~n Hurk 2"°. Paquot - Van
I.V '-1 'r> >n Di->k " Vissers 1-1,Foerman -R„" OnTaim?tte " Nosevitsj 0-2, Kartota-
„V -U?fr1 de M' Chm>el - Dryza 1-1,
V>teis H> Stand aan k»p= »" K°yf-

%en ir Van D'Jk- Vissers, Paquot,en Van den Hurk 4.

e6; 3. Pgl-f3 b7-b6; 4. Pbl-c3 LfB-b4; 5. Ddl-
b3 c7-c5; 6. a2-a3 Lb4-a5; 7. Lcl-g5 PbB-c6; 8.
0-0-0 Lasxc3; 9. d4-d5 e6xds; 10. c4xds Lc3-
e5; 11. dsxc6 DdB-e7; 12. c6xd7+ LcBxd7;
13. e2-e3 TaB-d8; 14. Tdlxd7 TdBxd7; 15.
Lcl-b5 Les-d6; 16. Thl-dl 0-0; 17. Lbsxd7
De7xd7; 18. Lgs-f4 c5-c4; 19. Db3-c2 Pf6-e8;
20 Pf3-g5 f7-fö; 21. Dd2xc4+ KgB-h8; 22.
Lf4xd6 PeBxd6; 23. Dc4-d5 TfB-d8; 24. Pgs-
-e6 Dd7-cB+; 25. Kcl-bl TdB-d7; 26. Ddsxd6,
zwart geeft op.

In Londen hebben zich inmid-
dels drie groeperingen voor de
organisatie gemeld. Een van de

Birmingham (1992) en Manches-
ter United (1996) deden de afge-
lopen jaren een vergeefse po-
ging. Het Britse NOC heeft een

Irak boos
op FIFA

BAGHDAD - Irak heeft de FIFA
veroordeeld voor de steun van de
wereldvoetbalbond aan de Aziati-
sche Confederatie, die alle wedstrij-
den van Irak tijdens de Golfcrisis
heeft opgeschort. In een verklaring
van de Iraakse voetbalbond, opge-
nomen in de kranten van Baghdad,
wordt het besluit van de FIFA om-
schreven als 'lukraak' en 'in strijd
met de wetten en regels van de we-
reldvoetbalbond.

Hamers beste
Limburgse
HILVERSUM - Eveline Hamers
uit Meerssen staat weer als sterk-
ste Limburgse speelster op de
nationale Audi-ranglijst. De in
Amerika studerende Hamers
staat op de drieëndertigste
plaats, één plaats boven Mara
Eijkenboom uit Maasbracht.
Pasealle Druyts is met de achten-
dertigste plaats de derde Lim-
burgse.

Bij de heren is Torn Nijssen on-
danks de snelle uitschakeling bij
de Masters toch nog Nederlands
nummer zeven. Voor Aramnd
Custers is de zestiende plaats in-
geruimd. Na hem komt de vol-
gendeLimburger Stephan Ehritt
op de achtenzeventigste plaats.

Balakov naar
Sporting
Lissabon
LISSABON - De Bulgaarse in-
ternational Krasimir Balakov
heeft een contract ondertekend
voor derest van dit seizoen en de
drie daaropvolgende bij Spor-
ting Lissabon, dat vorige week
Vitesse in het UEFA-bekertoer-'
nooi uitschakelde. De 24-jarige
aanvaller is afkomstig van Etui
Tirnovo. Sporting kan de aan-
koop nog niet inzetten in de
kwartfinales om de UEFA-beker
De Portugese club lootte Bolog-
na.

Helft Duitsers
bang voor
voetbalgeweld
HAMBURG - Meer dan de helft
van de ondervraagde Duitsers
(53 procent) is na de recente uit-
barsting van geweld rond voet-
balwedstrijden bang een stadion
te bezoeken. Dat blijkt uit een
onderzoek van het blad Sports.
Van de geënquêteerden is 46 pro-
cent ervan overtuigd dat de poli-
tie bij consequent optreden rel-
len kan verhinderen. Ze noemen
stadionverboden (54 procent),
meer politie (50), betere begelei-
ding van supporters door de
clubs (43), zware straffen (37) en
snelrechtprocedures (28) als
middelen het geweld in te dam-
men.

De hoge politiekosten op Bun-
desliga-speeldagen zouden niet
meer betaald mogen worden van
belastinggelden, vindt de meer-
derheid der Duitsers: 58 procent
is van mening dat de clubs moe-
ten opdraaien voor de kosten. De
houding van de bond wordt be-
kritiseerd. De DFB kan veel
meer tegen ongeregeldheden on-
dernemen, vindt 65 procent van
de ondervraagden.

Celstraf Adams
SOUTHEND - International en
aanvoerder van de Britse voet-
balclub Arsenal Tony Adams is
gisteren tot vier maanden gevan-
genisstraf veroordeeld wegens
het rijden onder invloed en roe-
keloos gedrag achter het stuur.
Adams kreeg daaruij nog eens
vijf maanden voorwaardelijk en
een boete van 500 pond (1650 gul-
den). De 24-jarige verdediger
werd in mei gepakt toen hij met
hoge snelheid doorLonden reed
en in een voortuin van een huis
eindigde.

lotto

Westduitse Mittwochslotto, trekking A: 6,
14, 23, 24, 28, 42. Reservegetal: 4. Trekking
B: 9, 20, 25, 31, 36,49.Reservegetal: 38. Spiel
77: 2521820.

Tijdens de vergadering werd ook
besloten een club uitKoeweit toe te
laten tot de Irakese competitie. Irak
bezette Koeweit op 2 augustus en
beschouwt het oliestaatje als negen-
tiende provincie. De club Al-Ku-
wayt zal alle wedstrijden sinds het
begin van de competitie in oktober
inhalen.

# Butch Reynolds (midden), wereldrecordhouder op de 400 meter, wordt op 4 januari gehoord.

INDIANAPOLIS - De Amerikaan-
se atleten Butch Reynolds en Ran-
dy Barnes worden door de Ameri-
kaanse atletiekbond (TAC) gehoord
wegens het gebruik van doping
waarvoor beiden door de Internatio-
nale Amateur Atletiekbond (lAAF)
twee jaarzijn geschorst.

Barnes moet zaterdag op een hoor-
zitting in Washington verschijnen.
Reynolds, wereldrecordhouder op
de 400 meter, wordt op 4 januari in
Qolumbus achter gesloten deuren
gehoord.
Wereldrecordhouder kogelstoten
Barnes werd op 7 augustus in Mal-
mö betrapt op het gebruik van Me-
thyl Testosteron. Reynolds liep in
augustus in Monaco tegen de lamp
toen in zijn urine sporen van anabo-
le steroïdenwerden aangetroffen.

Beide atleten hebben steeds ont-

In verband met schorsing na dopinggebruik

Barnes en Reynolds
worden gehoord

kend de dope-regels te hebben over-
treden. De TAC wil door de hoorzit-
tingen onderzoeken of er goede
gronden bestaan in beroep te gaan
bij de lAAF tegen de uitsluiting tot
augustus 1992.

Overeenkomst
De regeringen van Groot-Brittan-
nië, Canada en Australië hebben in
Londen een overeenkomst onderte-

kend om gezamenlijk de strijd te-
gen het dope-gebruik in de sport
aan te gaan.

Het verdrag houdt onder meer in
dat Australische en Canadese atle-
ten ook in Groot-Brittannië gecon-
troleerd kunnen worden tijdens
trainingen. Tot nu was het onmoge-
lijk buitenlandse sportlieden buiten
internationalewedstrijden te onder-
zoeken op het gebruik van verbo-

den middelen. Britse sporters kun-
nen in Canada en Australië ook on-
verwacht controleurs op bezoek
krijgen.

Vrijgave
Professor Kindermann, arts van de
Duitse nationale voetbalploeg, pleit
voor de vrijgave van de doping-mid-
delen efedrine en codeïne, mits ge-
bruikt in een normale dosis. „Ikkan
hoest of griep niet goed behandelen
zonder codeïne."De vroegere atleet
Kindermann: „Ik mag de sporter
dus niet goed behandelen als hij
ziek is. Efedrine en codeïne werken
trouwens alleen als stimulerende
middelen als ze in hoge concentra-
ties worden toegediend. Daarom
zou een normale dosis, die elk mens
bij een griepbehandeling in zijn li-

"chaam heeft, toegestaan moeten
worden."

Limburgs dagblad ,

(ADVERTENTIE)

'^'^'^i^^_Z_^^^^\ ':\sS / Vloeibaar
v'v^ * / frituren, dus!

"^^__-/ Met Remia vloei-
Js\x Daar- plantaardig
m'.■’ frituurvet. Dat bevat

■ liefst 60%
/%^ I I linolzuurom

/*_HCt I ' 't cholesterol-
I tA/PtIP '/> gehalte te\A/PvV^ L/%nl& hepenver

l/yC' ¥ ✓l'YiOv/' ' lagen Zonder
V /%^l| P 1/* geknoei snel

t-i fmO* I LJI/inc g°udbruine
Tl LA* fituurhapjes
I | S\^/f_vU* -_/ voorsmelten

nflV^'rlLail °verbodigl

fae$*f -
D ■■»-jC^ Remia
'

maakt dat't smaakt. ||| V y

sport
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Fijne magererollade 1 "JTSO | O 90
van de varkensfilet. Naturel of licht gekruid. Per kilo nu ___./" De beste VarkensfrkandeaU Per kilo nu J_A_/«

Heerlijk, mals varkensvlees van werkelijk heel grote klasse. Het smakelijkste stuk uit de achterham. Buitengewoon zachte
Een prachtige varkensrollade, gemaakt van mooie^agere filetlapjes. en malse varkensfricandeau van fijne structuur.Bevat geen vet ofvlies.
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Een kerstdiner is natuurlijk niet zo maar 'n dagen werkelijk prachtig vlees voor u geselecteerd,
etentje. De samenstelling alleen al neemt een hoop Heerlijk mals Limousin-rundvlees, bijvoorbeeld,
tijd inbeslag en voor het bereiden staat u misschien Met 'nhoog eiwitgehalte,
wel uren in dekeuken. En buitengewoon mooi, mager varkensvlees.

Bij JanLinders willen we danook absoluut niets Door onze slagers met de grootste zorgbehandeld,
aan het toeval overlaten. Want voor zoveel inspan- Rest ons nog u alvast heel prettige dagen toe
ning verdient u alleen de allerbeste ingrediënten. te wensen. Met een kerstdiner dat zijn weerga

Daarom hebben we met het oog op de feest- niet kent.

Vooreenkerstmenu dat 5-sterrenverdient. Ronduit gewei- ~°*~ *^ l^. iksëÉÊtdige rosbief en entrecöte van de lende of contrafilet. Prachtig „, " _~ jfcf£. WS^&m^mmW^^l^SÊLi^ïïials Limousin-rundvlees, zeergeschiktvoorbakken ofbraden. ,<% fe^^^^H^ PBpp^pß|fe>

I lilliiHi Parelhoenpaté, wildzwijn paté of 95
wild konijn paté per ÏOO gram ___."

_. . ~ c rtkOfï Zeersmakelijk zijndeze patés metparelhoen, wild-zwijn
LimOUSin rOSDiet I J_-U ofwildkonijn.Heelbijzonderalstoastje,maarookeenfeestelijk
aanhet stuk of gesneden, 500 gram ________■" begin van uwkerstdiner.

325 Slagers-achterham Ioogram2r2s~nu 1.80
Lichteezouten runderrookvlees ïoo gram nu 2.95. ~ - # Kaiserkalbsleberwurst Ioogram4^nu 1.00

Limousin tournedos/biefstuk v/d haas ïoo gram 5.00 Gebradenfricandeau 100 gram urnnu 2.50
Verse Limousin rundertong per kilo 13.95 Gebradenrosbief ïoo gram nu 2.90
ï*uur magere varkenslende zonderbeen per kilo 17.00 . Gebradenkipvlees ïoo gram 4t99nu 1.50
Verse varkens-oesters 500 gram 9.50 Limburgse cervelaat ïoo gram 4^B nu 1.70
Verse slagers-kipperagoüt 500 gram 7.00 Ardennerham 100gr2.75 Peperbacon ïoo gr 1.95
Verse hazepeper 500 gram 9.50 _

«kmm

Verse super-ananas (Ivoorkust) ±2kilo per stuk 4.50
Complete fondueschaal I \ 195 Filosofo sinaasappels de lekkerste' nu 8 voor3.50

I voor 4a spersonen ±J" Verse spruitjes netje a 750 gram 1.50
Versechampignons 250 gram l.vü

Complete gourmetschaal voor 4a 5 personen 21.50 Clementines verpakt in netje a 2kilo nu 4.90

m^L _g^ Akties zijn geldigvan donderdag 20 december t/m maandag 24 december 1990. Mm o

't Allerbeste vopr 'nvriendelijkeprij s j%^ ŷ

HertogCassata _■ fT_
j ,^f^^ft I roomijsstam Jm 3|J
I^_JPP voor 7 a 9 stukken.
li£^££M 750m1.^95-nu
|^pi< OlaViennetta aaa
« |p|ij!iiP^ roomijsstam _f UU_ * vanille ofcappuccino.
lUKi^i^t^wmw)...I.^»'.' 600 ml 3-75"~nu

fe^Sg. Campina roomijs «|QA:§jp£; ,Heerlijk als basis voor het I fj\J
ïÉI zelfgemaakte kerst-toetje,'

l_iterDelcer-ttto nu ___»^P

Ogterop tompoucen f\g\
(vriesvers) V \j\J
4 stuks &49- nu V_#»

/*?ZZ£~"~~~>\ Johma garnalencocktail *m± f\f\/'|ÖPI_ il bakje a 200gram J|J|J
*^SÊÊÈ*P +25 gram GRATIS méér!

OP = OP! Van M&~voor V__T#

,#S^ Johma
éénpersoonszalmslaatje I

**»*» 150 gram 4^39-nu ■___"
g^^^^? Aarts rode stoofpeertjes "7_f|JKll|| §§ Heerlijk fris bij tal van f■/ JJgerechten of als toetje.
<-gv >fe^dS'' Pot a 560 gram ,>._^ nu _■-■#

-ü^*^^_^ ROOIIIDoter gl*m\ C% ET:^^^^^. amandel-kerststaaf f ■yj

,_.^- 250 gram.M- nu -■-■"
\9_^%__il^' Aviko ,^^aaardappelschijfjes I
ÈÊÊËjzÊËk 450gram 4^9-nu __L»
/,♦_?-.— _a_Lu Pimscake «_^ 0/_ipïm^*H 1"^pak a 150 gram -r_9-nu ___-#

g§|l§|| Deep blue fancy m f\.SSH. pink zalm f f L\.\Jr„ÖÉ XTjSS^ blikje a2OO gram _t99-nu _■_■"

'____»_*_> Bieze verse schepsalades: r* f\W&\ kip-kerry 4^9-, zalm 4r98~ \o[)
V«-r^_^«_^' 0f meloen-cocktail 4t85"~
w«pJ Per 100 gram nu JL#
,*£j^ Bieze verse schepsalades: _*^|L?- rauwkostsalade of ■ ■■ ■
p~ ■-"-__. sellerysalade. I
W--J PerlOOgram4r-0-nu X \^

"7~~~" Campina /^f|_f_
I c^" . cu^i" verse slagroom __P I II f

\ÈJk\ktm pak aVa liter g^O-nu V_#»
#~ #r~ Mona: Toetje metroom

\.„6J® w] vanille, chocolade of toffee.
§|Ë|lfg|lg Beker a 200 m1.0.89
%*L:.\ ï~y NU 3 HALEN: 2 BETALEN!

__._/—r*.^^r*x Mona pudding _/'_f\
"fcÖfeifï metrode bessensaus _r_s- I Q|J_BE# HIïJF zonder saus 4t99~

S*£o Beker a 500ml. nu __L»
„i*s*^>s_ Port Salut _^ m wmf€lü_l O 45

l IH^ puntstuka
«SR^g/ 150 gram 2^99-nu -■-■"

B*^ Meggle kruidenboter rTk*fjjb&mmf bereid uit 100%roomboter.l» J3|J
-IPsi naturel of maitre d' hotel. _r

Verpakt per 125 gram _■■■"

Vers Frans stokbrood _^ OZ_
*!^<Z^^^^.... .„si^^wig I v_*vr

400 gram im~ nu __L»
Zachtepuntbroodjes

sBB*^*****»^ verpakt per 6 stuks 4^50"nu __L#
ilfTi" I, Verse zachte f\i\

lil w^*^,„^ tarwebollen I/l I

4 stuks nu __L#
*#^W GroteKerstfeest _r_._r__T_/I_^ï^f_\ slagroomtaart f IUU

\jl|||jpfy ± 950 gram nu __LVr»
_.. Kerststol /^OCi_yibgM»i£i_t_-!' van TanLinders _J "3

± 750 gramnu K^%
'%Htè^m%&Ê&*M^ Peestelij^ __-_^/_'_r _

%mWN>k vruchtenbrood jf
%K*mjmhnmi* +1200 gramnu / #

Grote
.^IP Zwitserse roomvlaai _L J *"%! I

±1100gram».4frnu

r*o&ë^ Grotekersenvlaai _TXOA/s^|^__Sö^^ met verse slagroom I_f ■cSI IIv/vr

027 cm. ± 1200 gram JLVr»
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bedrag 72x 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

Overli|densnsico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
Eff. rente p. jaarvanaf 13.4%

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies bij uw intermediair

tempo-team
uitzendbureau
GEZONDHEIDSZORG
BejaarderWziekenverzorgende/
MDGO-V'er m/v
voor een bejaardentehuis in Brunssum. U kunt zowel
part-time alsfull-time aan de slag. Deze baan is voor
langere tijd.

A-Verpleegkundige m/v
voor de periode van 22 tot en met 26 december
bij een instelling in Brunssum. Het gaat om
diverse diensten. Bent u beschikbaar? Bel ons!

A-Verpleegkundige m/v
metkinderaantekening, voor een kleuterdagverblijf
in Heerlen, lervervanging bij ziekte. U zult gaan
werken metkinderen in de leeftijd van 1,5tot 6 jaar.
De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur. Hebt u interesse? Neem dan
contact met ons op.

A-Verpleegkundige/HBO-V'er m/v
voor de wijk. Tijdensde kerstdagen is er nog volop
werk in de wijk. Zowel in de ochtenduren van 8.30 tot
12.00uur als in de avonduren van 19.00 tot 22.00
uur. Bent u beschikbaar voor een of meerdere
diensten, neem dan contact met ons op.

Voor informatie:
045 - 71 26 31, Anita Koudijs-Dolk
Heerlen, Op de Nobel/Akerstraat

J_____SSslrJ

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings
Bank, district Maastricht, Gaetano Martinolaan 85.
Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken te
Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.
Voor de behandelingvan persoonlijke problemen, dient
u alle bewijsstukken en andere papieren mee te
brengen.
Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel. 043-821600.

Tijdig begrip kan veel
ellende voorkomen
Ook in uw omgeving kan hetvoorkomen

Reageer: (030) 33.15.49
VP.C, Antwoordnummer 9089, 3500 ZA Utrecht

jl \£uidaag her-opent 1I Lunburss incestkoiiipleet ,^^^^f n ï
_r^*~_. __. Tl " _r^% _ lll__%__V_JP^^®f :c°I SliiapAavies-Centruiii. mWËktf I

\_U^ _#i9J__flH| PP^S voor net samenstellen van de meest volledige

Tl^^'prt/ de betere boxsprings, compenserende lattenbodems, *j-§ L'^lyß ptt^l ÜFlff!frl/PQr Ji/Ï/ —. waterbedden, matrassen en fraai gestyleerde slaap- l| (

_
Jr^ /iSsft^^ ____E__C SS! Het SlaapAdvies-Centrum heeft vele representa- W-*1 J\ho^ m IPPvtIuX tieve kwaliteitsmerken zoals
/\t/\j * i ____ __H^:WIÉ J 111 si r i ï "^%^^^_B_^SHi

I \ I _**r_P-rt_ar_-__rï II Jl IL I mÊMWÊ^T^^^TJ -J ''—— ' :4_JEmP^^VK ________li B_T_Sni__F _____&*____!f liw_k_iutxj—tri i ■ ~ j i i ___
.i_. ____r " x _l —I . ■»■-'"-' i :̂ ____Mi____n___________n \_____r ___■ ORt*-

I Iv_--A I M '^jNRéSE K&lPwi

Unieke Prijs- en Kwaliteitsgarantie. BrinkfiaUS aUpiDg V__^

ook voor België en Duitsland). Een bezoek aan ons SlaapAdvies-Centrum is dus I^_PiS
" Onze prijzen zijn mcl. bezorgen (in geheel meer dan de moeite waard. Tot kijk in Sittard of I ___». SILimburg) en monteren. Valkenburg! Wij geven u graag vrijblijvend alle Wm Jk
" Het SlaapAdvies-Centrum is aangesloten _ ? _ a 3 . J J _.__,._■___. . , ■ * _ ____pl

bij 'interieur Waarborg. Dit betekent: gewenste informatie over gezond en comfortabel I i Bltii M|

Mt MmWËm^ _____ __l ___-*_■ ■ __0^ ___|^________P____l_________|_H lvan/loun w ■■"C
SLAAPADVIES |f li'II CENTRUM j^V-^JK:

Il VALKENBURG, REINALDSTRAAT 1, TEL. 04406-12705 i mSS ,

.^y SITTARD, INDUSTRIESTRAAT 4 (Handelscentrum Bergerweg), TEL. 046-521839 J| ■ /A
Van Sloun Interieur: GELEEN, Annastraat 19, tel. 046-752875 ROERMOND. Minderbroederssingel 33/ S^M

KS_- Met zoveel korting wordt het vast een bestseller.
C h"f hm Met de :::W_______________M_______; ____---l_______________HK - P-rfecte printkwallteit. Dankzij de margriet-

snufjes, zoals bijvoorbeeld een draaggreep. ■■■smÈk j ; fl % \ ■. Snel en eenvoudig indelen. Op professionele
Corrigeren zonder knoeien. Als u een type- j|g| -*U* ~m wijze deelt u met deze machine uw documen-
fout maakt, is dat geen probleem. Dankzij V |ShJ gm Mj tSSBB'I 3 P_l tenin.Tabellenzijneenvoudigtemaken.Enmethetregelcorrertiegeheugenkunt^ujneleen .»=)- , . — «-■-——' de decimaletabulator en het uitlijnenvan de

automatisch terug naar het laatst getypte Mê ge g n

teken. cww» U ziet, de Canon ES 5 is een echt schrijftalent.
B_______________________________u^^______i^_______________________________________^^ Tel daar de geweldige korting bij op en

Lichte en prettige aanslag. U zult merken dat ~^g gf^ bent ongetwijfeld met ons eens datdit in
het plezierig typen is op deze machine. W |J korte tijd een bestseller wordt. Kom dus snel
Daar zorgen de lichte aanslag en de speciale Jm W ÊÊ R ■■■fe naar V&D voor uw persoonlijke exemplaar,
vorm van de toetsen voor. De functietoetsen V M \ Want op is op. "%#«#_
hebben kleuren zodat u altijd goed overzicht M m__É_. II —-— Van-54*T-voor <QQ M
houdt. W M H '
Canon _^^^^^^j£^Q|^2_bEï------___-Z---3

.anbieding Keld,R t/m zaterdag 29 december ofzolang de voorraad strekt. KoT^dopwoensdagl^^ Heerlen alleen op d,nsdaglB. woensdagl9 en donderdag 20 december.
Kerkrade, Heerlen, Maastricht en Roermond zijn zondag 23december van 13.00tot 17.00uur geopend.



k TV L imburgsDagbladgpiccolo's
Pc Cramer 37, Heerlen
'stbus 3100, 6401 DP Heerlen
'stgiro: 1035100
nk: ABN 57.75.35.935
f: 045-739364
«Oio's
6r 1 kolom, in kleine letters met één woord in
'Vletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
"neter hoogte: ’ 1,20.
%ende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
'onden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed en3njven Transakties ’ 1,60 per mm.
Uiepiccolo's
er 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
tonaal één woord in grotere letter (14-punts).
,irriumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
oraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
°fi: ’ 1,60.
"srtenties onder nummer: ’ 7,50.
*'isnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Uen exclusief 6% BTW. Betaling contant of meta cceptgirokaart die u wordt toegezonden.
(*le rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
"i/natie.

tefonlsch opgeven

45-719966
la"dag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

161 - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
"Iftelijk opgeven

via de 1e post daags voor plaatsing.
'soonlijk opgeven
Ne balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
£'17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
101donderdag 17.00 uur.

1 bunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
**' schade van welke aard dan ook, ontstaan door
" niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

*Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
'er dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

■ Cebuco Summo Scanner) 79232

Personeel gevraagd
De Volkskrant en Trouw vraagt

bezorgers
l°°r 's morgens tussen 6.00 en 7.00 uur in Heerlen.

van 15.00-18.00 uur. Tel. 045-724496.

:6n uurtje vroeger opstaan loont
de moeite!!!

*°eken voor: Amstenrade, Oirsbeek, Geleen, Urmond
en Berg

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

Bijverdiensten
*'! vragen voor MERKELBEEK en SCHINVELD

Agentbezorgers M/V
s Leeftijd v.a. 15 jaar.
'e*orgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.

"" Limburgs Dagblad, Rumpenerstr. 81, Brunssum.
-^__ Tel. 045-256363.

Limburgs Dagblad
vraagt:

Bezorg(st)ers voor
Heerlerbaanr meer info over de aard van het werk, de duurvan de

[° r 9route en de hoogte van de verdiensten en extra's
'u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

"~^__Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Gezocht
Medisch personeel

J diverse instellingen in de Oostelijke Mijnstreek. Wij
n mogelijkheden voor verpleegkundigen en zieken-

laardenverzorgsters. Herintredende vrouwen zijn ook
" narte welkom. Vraag naar Ans Snackers van onze

vestiging in Heerlen.. Kantinepersoneel
instellingen hebben wij part-time en full-time

{^lijkheden. Het betreft het klaarmaken en bedienenaPJes. Eigen vervoer is vereist. Marja van Kessel van
de vestiging in Heerlen vertelt u graag meer.

v°or meet informatie contact met de desbetreffende
medewerkster van

Keser Uitzendburo
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen. 045-713120

'^^Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700

Uitzendbureau
~ zoekt:

(m/v)
>L?n brood- en banketbakkerij in Brunssum. Het werk

* i ,!_? ePuasis in dag- en/of ploegendienst. Zoekt u werk
lis °' meerdere dagen per week? Dan kunt v reageren.
6r_ss mogelijk om alleen in het weekeinde te werken.

Se? Neem dan contact op met ons.
Voor informatie:

045-273838, Nicole Offermans
„>>_ BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15
'l Q_;S zoeken julliewerk

Bar, bel danhi..* 8 na 21.00 uur

Saiin ERS 9evr voor het
TOrnp? . verspreiden van
Sj leders in en rondSsi,;Leleen" Hoensbroek
&>r.i_' lnl- 045-253388,

_!|Cn UA;,,ime er« part-time
dag-

} Wat? weekenddienst,Nü^'er Julianastr. 6,
045-252444

gevr.ererv- wor beel-
j^gnnen. 045-441934

[to „herkende KAP-% k9evr. Dames en
Psal°n W. Fober,

*Vnr^°j__;2s6223.

3 * ïand. Drima 'o0"--<$84/?^ voorz. Tel. 045--6j_LnaLna 18 uur.

fen'bero e, Hartiae HapfcQ^WpJL2oekt Part-time
plm 18-

-(^.^aren CO2 LAS-%*§gj°°n- TeL inl-

-5^7RSTER gevraagd,
uSran.2 'aar. full-time.Vnt Barou. Tel. 045-

Jonge MEDEWERKERS
gezocht voor de Buiten-
dienst. Hoge verdiensten
mogelijk. Afspraken/inlicht,
ma-vrij. 9.00-12.00. 04455-
-2588 / 09-49-2404-86309.
Voor dir. gevr. WINKEL-
PERSONEEL, full-time en/
of part-time. Versmarkt M.
Knubben, Maastrichterln.
70-72, Vaals. 04454-1661.
Aankomende KAPSTER
gevr. plm. 18 jr. Coiffure van
Hooren, Wilhelminastr. 21,
Sittard. Tel. 046-515037.
Dringend nette DAMES ge-
zocht voor Classic club te
Lanaken in België. Vervoer
in overleg. Inl. vanaf 17.00
uur. Tel. 0932-11-718692

OG te huur
Eenpers. APPARTEMENT
in Landgraaf circa 60 m2;
woon/eetkamer, slaapk.,
keuken, badk., berging, kel-
der. Inr.: Tegel en parket-
vloeren, aanb. keuken, vert.
lamellen. Inl. 045-326326,
Te huur 1-pers. app. in villa
nabij station VALKEN-
BURG. Tel. 04406-12491,
na 18.00 uur 13346.
HOENSBROEK, ruime zit/
slaapk., met eigen voordeur,
kookgel. en douche, ’ 560,-
-incl. Huursub. mog. Tel.
04459-2277.

Onroerend goed te huur gevraagd

OnT"n%^O4O708al" AUTOBOX of werkplaatsleenst. vrouw. 045-324708. VQor het opknappen een
Te huur gevr. met SPOED auto, voor langere tijd. Omg.
woonhuis of bungalow om- Landgraaf. Tel. 045-
-gev. Heerlen. 046-376333. 322214, na 18.00 uur.

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

Stienstra Hypothekenservice
Bouwgrond Maastricht

Nog één bouwkavel aan de Tongerseweg.
Opp. ca. 680 m2. Pr. ’ 87.500,- v.o.n.

Laatste twee bouwkavels in Scharn-Heer a/d Berger-
straat, opp. ca. 550 m2, prijs ’ 89.000,- v.o.n.

Inl. Grouwels/Daelmans B.V.
Tel. 043-254565 b.g.g. 043-641321.

Nuth
In centrum gel. split-level drive in woning. Inpand. gar.

Luxe keukeninstall. met leistenenvl. Woonk. met parketvl.
en openhaard. Goed aangelegden tuin, 3 royale slaapk.,

badk. met ligb. Ged. dubb. begl. Pr. ’ 135.000,- k.k. (5332)
Inl. Stienstra Makelaardij B.V.

Tel. 045-712255
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !

Peters & Partners Geleen
Geen verkoop
-Geen kosten

Maastricht
Halfvrijst. ouder woonhuis,
met berging en tuin. Ind.:
beg.gr.: gang, voor- en
achterkamer, keuken,
douche en toilet, serre.

Verd.: 2 slaapk., berging en
toilet. Vaste trap naar zolder

Pand dient te worden
gemoderniseerd. Prijs
slechts ’ 80.000,- k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd 11,

Brunssum. 045-220550.

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.
WOONHUIS verkopen???
Geen makelaarskosten,
Gratis taxatie. Netto prijsga-
rantie. Bel vrijblijvend Wij-
man & Partners 045-728671
BOCHOLTZ, Paumstr. Half-
vrijst. huis met garage en
tuin. Inhoud: 3 slaapk., 2 toi-
letten, 2 badk., zolder met
vaste trap en eiken keuken
met complete apparatuur,

’ 139.000,-. Wijman & Part-
ners Vastgoed. 045-728671
HEERLEN, Kloosterkoolhof,
vooroorlogs huis op loopaf-
stand v/h centrum, met veel
ruimte, ’ 149.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671

Kamers
Kamers te huur voor nette
mensen in centrum GE-
LEEN. Geschikt voor 1 of 2
personen. Tel. 04743-1579.
2 kamers te h. in HEER. Dir.
te aanv. Tel. 043-631499,
na 19.00 uur.
Mooie STUDENTEN-
KAMERS te huur in centrum
Heerlen. Inl. 045-711617

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

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto Fa. Straten, Eijkskens-
weqlg, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
.45-441566 17 u. 461658.
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045^2727.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
of autotel. 06.52.-98.13.50.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.

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

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
HENGELSPORT-LIEF-
HEBBERS: carbon carp m.
v.a. ’ 69,-; Carbon match
met fujioogjes ’ 69,-; Vlie-
genhengel met rail ’ 59,-.
Alle overige hengels, mo-
lens, poolpakken 30%. Ook
nieuwe collectie. Hengel-
sport Jan Bergsma. Kerkra-
de. Tel. 045-459415.
Te k. dubbelbeds BREIMA-
CHINE met deco-patroon,
geheugen en toebeh.
’1.000,-; 2x 1-pers. stalen
bgdden ’ 25,-. 045-244963.

Direct resultaat, als uw pic-
colo op LD-TV staat. Bel
045-739300 voor meer info.

Winkel & Kantoor

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-
denbloks voor hangmappen, kantine-stoelen-tafels, hang-

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

mm. ’ 425,-, pallerwagens, steekwagens, TL-lampen met
bakken vieuwers, speciale aanbieding nieuwe en 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 9.30 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. __

Fotocopieermachine Nashua
inclusief toner-cartridge ’ 1990,- excl. BTW

of op lease basis.
Leufkens-Dubois Heerlen

Sittarderweg 58a. Tel. 045-726444.
Te k. nieuwe BUROSTOE-
LEN Rock 4050, adviespr.

’ 425,- nu bij ons ’ 295,-.
Burostoel Rock 2000 adv.
prijs ’295,- nu bij ons
’175,-; gebruikte burostoe-
len v.a. ’35,-. Rockmart,
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
Stalen afsluitbare KAN-
TOORKASTEN v.a. ’ 200,-.
Rockmart, Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te koop en te huur TELE-
FAX, autotelefoon, centrale,
semafoon. Goedgekeurd,
garantie, service, installatie.
043-686616
ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

Landbouw
Winter

Master heteluchtkanonnen
en infraroodstralers.

Mech.Centrum Frissen/
Tuin en Park B.V.

Valkenburg aan de Geul.
_Tel. 04406-40253.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en koeien.
Veehandel Jan Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.
Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’ 25- staat uw
huis, auto, enz. niet FOTO
op LD-TV.

Auto's

Herfstaanbieding 1990
BLAUPUNKT VERONA SQR 291- aktieprijs van ’ 669,- voor ’ 499,-ü- stereo radio cassette- 25 voorkeurzenders- inclusief antidiefstalslede

|<^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

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.

BMW3l6d.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; BMW 318i,

lichtgrijsmetall., 72.000 km,
bwj. '87.

Autobedrijf
Kera B.V.
BMW-DEALER

Kerkradersteenweg 5
Kerkrade. Tel. 045-452121.
Daihatsu dealer
Ton Quadvlieg
ANWB-gekeur-

de auto's.
Opel Veetra 1.8 GL 4-drs.

'89
Toyota Celica 1.6 Liftback

'87
Ford Scorpio 2.0 i Ghia '86
Mercedes 190 veel ace. '86

Mercedes 190 D '89
Mercedes 190 D '85
Mercedes 230 E '84

BMW 316, m-pakket, '87
Chrysler Voyager '90
BMW3I6i, 4-drs '89

Metro Surf, '89
Ford Siërra 1.6 Sedan '88
Siërra 1.6 Laser 3-drs. '85
Mitsubishi Lancer GLXi '89

Nissan Sunny GTi coupé '87
Nissap Sunny coupé '88

Nissan Sun. 1.3LX sed. '86
Nissan Sunny diesel '86

Opel Ascona 16S '87
Opel Ascona 1.8 S 4-drs.

'88
Opel Kadett 1.3 S Sedan '88

Opel Manta 1.8 SGT '84
Opel Corsa 1.2 Swing '85
Opel Rekord 2.3 T.D/85
Lancia Ypsilon Fire '87

Passat 4-drs. CL '86
Honda Civic 15 S '87

Honda Arrow-deck EX '87
Mitsubishi Colt 120082

Suzuki 1.3 GTi '87
Toyota Celica 1.6 ST

Liftback
Toyota Starlett '83, Volvo 340 GL '86
Volvo 340 GL '84
Volvo 340 L '82

Renault 11 GTD '83
Daihatsu Char. Van D. '85

BMW 520 '82
Ford Siërra 2.3 dieselcombi

'87
Ford Siërra 2.0 CL combi '88

Opel Omega 2.3 D combi
'87

Audi 100 CC Avant Van '88
Mercedes 300 TD combi '81

Bedrijfs en
Terreinwagens

Toyota Landcruiser T.D. '87
Daihatsu Ferosa Greytop
Diverse inruilers

VW Kever '73
Mazda 626 '79

Ford Taunus '79
Ford Fi ësta '81

VW Golf '80
Reeweg 112,(lndustrieterr.)
Abdisschenbosch. Übach
over Worms (Landgraaf).

Tel. 045-321810
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.
BMW 728 iaut. T'B4, airco,
cv., ABS enz. ’ 8.250,-. Inr.
mog. Tel. 045-211071
Ford SCORPIO 2.0 CL aut.
'86, 52.000 km, ABS
’12.750,-. Inr. mogel. Tel.
045-211071
MAZDA 626 HB '83

’ 4.900,-. Pontiac Sunbird
aut. '80 ’ 2.750,-. Inr. mog.
Overbroekerstr. 54 Hoens-
broek. 045-211071
Te k. GOLF GTD uitv. bwj.
'84, i.st.v.nw. Vr.pr

’ 13.200,- Tel. 045-231486
Te k. FORDBUS bestel, bwj.
'79, APK 18-9-'9l. Nw.
banden , grote beurt gehad.
Pr. ’ 1.750,-. 046-520254.
BMW 315 met LPG, '83,
zeer mooi. Garage Kevin,
Beitel 6a Kerkrade. Tel.
045-421741.
Te k. CITROEN BK 16 TRS
met LPG en trekh., bwj. '84.
Na 18.00 uur 046-755448
Te k. mooie CITROEN BK
1.9 diesel, i.z.g.st., bwj. '85,

’ 6.500,-. Tel. 04492-4553.
Te k. Daihatsu CUORE bwj.
80, kl. rood, pr. ’950,-.
Heiveldplein 45, Kerkrade.
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
Auto's te koop GEVRAAGD
van elk bouwjaar. Tel. 045-
-422217

Mitsubishi COLT 12 GL, km.
st. 64.000, bwj. 10-'B3; Opel
Kadett Caravan 13 S, bwj.
'83, 5-drs. Kastanjelaan 148
Hoensbroek. 045-220870
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.
Fiat RITMO 85, bwj. '83, 4-
drs., i.st.v.nw. APK 17-12-
-'9l. ’3.250,-. 045-323178.
Fiat 127 FIORINO, gesl. be-
stel nw.type '86, APK tot 11-
-7-'9l. ’3.950,- i.nw.st. Tel.
045-323178.
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.
Te k. Ford FIESTA 1100
Speciaal bwj. '89, Mecury- ;
grey, 20.000 km, 5-bak, 1e
eigenaresse. 045-413558. j
Zeldz. mooie ESCORT type
13 GL '84, alle extra's. Kerk-
raderweg 166, Heerlen.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L
bwj. '85, APK 12-7-'9l,
LPG, rood, pr. ’ 10.900,-.
Tel. 046-375549.
Ford ESCORT bwj. '81, in
prima st., ’3.600,-. 045-
-231073.
ESCORT, m. Laser 1300
'85, bijz. mooi en goed, m. ;
APK, ’ 6.950,-. 045-463671
Te k. Ford ESCORT XR3i,
1983, in nieuw staat. Tel.
045-222543
Te k. MAZDA 626 2.0, bwj.
eind '82, APK, schuifd.,
trekh. etc, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.250,-. Heerlerweg 78,
Voerendaal na 12 uur.
MAZDA 323 bwj. '80, APK, i.
z.g.st. ’1.850,-. Tel. 045-
-720951.
MERCEDES 230E, '83, kl.
blauw, type 123. Garage
Kevin, Beitel 6A, Kerkrade.
Tel. 045-421741.
Mitsubishi LASER 1400
GLX nw.mod., bwj. '81, 4-
drs., i.nw.st. APK tot '91.
Zien is kopen! ’3.250,-.
Tel. 045-323178.
Mitsubishi GALANT '81 APK
11-'9l, ’900,-. Dahliastr.
Ib, Geleen. 046-751763.
MAZDA 323 bwj. '82, APK
10-12-'9l, ’2.950,-, i.z.g.st
Tel. 045-323178.
OPEL Kadert 3-drs., bwj. '81
APK mei '91, prijs ’ 2.500,-.
Tel. 045-413507.
Te k. OPEL Kadett coupé
automaat nov. '78, APK 10-
-'9l, orig. 90.000 km, i.z.g.st.
vr.pr. ’2.500,-. Dorpstr. 19,
Bingelrade.
Te k. Opel MANTA 2.0 GTE
bwj. okt. '82, div. ace, pr.n.
o.t.k. Tel. 046-372426.
Automatic Opel KADETT 13
N, 2-'B2, 5-drs., wit, APK
11-'9l, vr.pr. ’4.250,-.
045-319328
Zuinige PEUGEOT 104 GL
5-drs., bwj. '81, APK 12-'9l,
km.st. 72.000, bijzonder
mooi, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.750,-. 045-259809.
PORSCHE 924 Targa, rood,
radio, ’ 10.750,-. Inr. mog.
045-319328
Tek. RENAULT Express 1.6
D '87, ’ 6.750,- excl. BTW.
Kissel 46a, Heerlen. Tel.
045-723142.
RENAULT R 5, autom., bwj.
'82, APK tot 10-7-'9l,

’ 1.600,-. Tel. 045-323178.
Superzuinige RENAULT 4
GTL 5-drs., bwj. 7-'B6, APK
'91, wegenbel. ’86,-, kl.
rood, 51.000 km, absoluut in
nieuwstaat, vr.pr. ’5.950,-.
045-259809.
Tek. SKODA bwj. '84, motor
'88, i.z.g.st., APK 10-'9l,
vaste pr. ’2.000,-. Tel.
045-413558.
SKODA 120 LS 4-drs., (kin-
derslotjes), 2e auto, APK,
ca. 85.000 km, leuke auto,
loopt uitst, ’1.500,-. Tel.
046-523619.
Suzuki CARRY, bwj.'B3, gr.
kent., in pr.st., APK dec'9l,
vr.pr. ’ 2.750,-. Tel. 04492-
-3582
Talbot HORIZON '81, 5-drs.
APK 9-'9l ’ 1.200,-. Dahli-
astr. 1b Geleen 046-751763
Te koop Toyota COROLLA
Liftback DX 3-drs. bwj. '82,
apart mooi, ’ 3.950,-. Tel.
045-218925.
Te k. zwarte GOLF GTI bwj.
'80, 1 jr. APK, Den Haagstr.
17 Heerlen.
VW PASSAT Variant, 5-drs.
APK 7-'9l, ’950,-. Dahlia-
str. Ib, Geleen. 046-751763
GOLF diesel bwj. '81, APK
4-'9l, techn. 100%. Tel.
045-711545.
GOLF diesel 4-drs. t. '79, i.
z.g.st., ’1.950,-. 045-
-231073. __
VW GOLF 1.6 diesel bwj.
'83, roest en schadevrij,

’ 5.250,-. 045-463671.
Te k. weg. omst. geweldig
mooie VW GOLF 1600 C
diesel, km.st. 108.000, kl.
beige, met trekh., auto is als
nieuw, bwj. '85, vr.pr.

’ 11.750,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.

VOLVO 340 Diesel '86,
110.000 km, ’7.250,-. Kis-
sel 46a, Heerlen. Tel. 045-
-723142.
LUCARÜ! kontant geld voor
Uw auto, direkte afwikkeling.
Tel. 045-456963.
Te k. BMW 318iautom. verl.
LPG, bwj. '82, ’7.000,-;
Ford Siërra stat.car, bwj. '83
’7.000,-; Mitsubishi Galant,
LPG, bwj. '86, ’ 12.500,-.
Tel. 045-322921.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 of 427671.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
MERCEDES 190Et. '87 met
stuurbekr., electr. ruiten, air-
co ’32.500,-. Met Bovag-
garantie. Autobedrijf Weber,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Mooie Opel KADETT 13 N,
m.'Bo, APK 11-91, vr.pr.
’2.450,-. 100%, Tel. 045-
-225913.

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.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen'
Tel. 045-411480.

(Brom)fietsen
Te k. MOUNTAINBIKE z.g. :
a.nw., meisjeskinderfiets t/m
10 jr. racefiets en omafiets. ,
Tel. 04492-3794.
Te k. PUCH Maxi 4 jr. oud,
half jr. verz., mcl. helm. 045-
-425959.
Uit voorraad leverbaar
GIANT type Coldrock, Track
Escaper, Terrago en Bronco
1991. Prijs vanaf ’695,-.
Financ. mog. va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen, tel.
045-211486.
Leuke CADEAUTIPS voor
de feestdagen: 'n nieuwe
mountainbike, mountain-
bike-kleding, computers,
wielplaten enz. Financ. mog.
va. ’4O,- p.mnd. Rens
Janssen Heerlerheide, tel.
045-211486.

Onderdelen/ace.
RADIO-CASS. Kenwood
KRC 751 D, pr. ’ 700,- Tel.
na 17.00 uur 045-315995
Te k. 4 WINTERBANDEN
165-13, pr. ’250,-. Tel.
045-317396 na 17.00 uur.

Wintersport
SKI'S in diverse maten en
ski-schoen. Tel. 04406-
-12875.

Sport & Spel

Emmastraat |

Diverse soorten wandelmeters
Hartslagmeters-Kompassen

(Huisdieren

Gratis hamster
bij aankoop van hamsterkooi.

10% korting op alle accessoires voor honden en katten.
CHINCHILLA'S vanaf ’ 50,-.

10% op alle kooien.
Dierenspeciaalzaak JOKE,Kasteellaan 106, Meezenbroek
■ Heerlen. Tel. 045-726176.
Langhaar- en ruwhaar-
teckeltjes en andere jonge
hondjes te koop. Dierenspe-
ciaalzaak COBBENHAGEN,
Grasbroekerweg 42 Heerlen
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 k. wegens omstandighe-
den Yorkshire-Terriër en
BOBTAIL. Inl. 043-475190.
Piccolo's, in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. auto-
en motorrijschool WISCH-
MANN & Zn, Europaweg-
Zuid 340, Übach over
Worms. Tel. 045-321721.
Voor alle rijbewijzen en alle
chauffeursopleidingen,
vrachtautolessen in DAF 95
of DAF 2800 SpaceCap.
Start cursus CHAUF-
FEURSDIPLOMA 05-01-
-'9l. Verkeersschool Wisch-
mann en Zn 045-321721.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE": heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Café dancing WINDROSE
Akerstr. Nrd. 150 Hoens-
broek. Woensdag bal voor
alleenst. Dond. en zond.
Goed idee? Idee voor twee.
Vrijd. en zat. gezellig dan-
sen. Muziek voor elk wat
wils. 1e en 2e kerstdag zijn
wij geopend.
Charmante heer, z.k.m. lie-
ve VROUW, leeftijd tot 55 jr.,
algemeen ontwikkeld. Br.o.
nr. B-6730, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
PC Heerlen.
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.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, alle dakwerkzaamhe-
den, 10 jr. gar. Nu met win-
terkorting. Bel voor vrijbl. of-
ferte. Tel. 045-224459
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 servicebinnen 24 u.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag nieu-
we aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Pioneer music
center S 2200,
platenspeler,
digitale tuner

met voorkeuze-
zenders, cas-
settedeck en

grafie equalizer
geen ’ 1.559,-
-of ’ 758,- maar

’ 298,-.
MAAR OOK: Silver groot-
beeld kleuren TV met af-
standsbediening en tele-
tekst geen ’ 1.248,- of

’ 898,- maar ’ 598,-.
MAAR OOK: Akai digitale

tuner AT 25 met voorkeuze-
zenders geen ’ 298,- of

f 198,- maar ’ 98,-. MAAR
OOK: Akai AM 32 verster-
ker, 2x60 Watt en diverse

aansluitmogelijkheden geen

’ 598,- of ’ 348,- maar

’ 198,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

STEREO-TOREN te koop.
Tel. 04406-12875.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Computers
Te koop C64 met drive en
toebeh. pr. ’400,-. Tel.
045-326145.

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels!
10 lamps superbruiner met snelbruinlampen, ventilator, en

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

Van Erp
Sittard, Limbrichterstraat 18. Tel. 046-513531..
Kerkrade, Hoofdstraat 12.Tel. 045-456999.

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,-, gasforn.
’95,-, diepvr. ’ 175,-, was-
droger ’ 150,-, 045-725595
2e hands MEUBELS ook
antiek (veel keus) Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Te k. div. luxe SHOW-
ROOMKEUKENS en in-
bouwapp.; 5 eiken keukpns
v.a. ’ 5.500,-; witte kunst-
stof keukens v.a. ’ 1.200,-.
Cema b.v. Burg. Lemmens-
str. 216, 6163 JS, Geleen.
Telefoon: 046-747575.
Weg. omst. eiken TOOG-
KAST en zw. eiken eethoek,
als nieuw. Tel. 045-324708.
Totale INBOEDEL te koop,
i.z.g.st. Tel. 045-413057 of
045-422894

TV/Video
A

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-; nwe. KTV
vanaf ’ 25,- per maand. Ra-
dio TV van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlerheide. 045-
-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. Afstandsbed. v.a.

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
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.
KLEURENTV's en video's
gevr., ook defecte. Tel.
04406-12875.
Te k. grootbeeld KLEU-
RENTV, 29 kan. en af-
standsbedien. 04492-2164.
Kachels/Verwarming

Electrisch bijverwannen?
SAFE-T-FURNACE. Klein,
veilig, zuinig, ca. ’ 0,20 per
uur. Inl. Hi-tree, 043-
-649857.
Te k. goedkoop BRAND-
HOUT. Houtind. Pelzer B.V.
Tel. 04451-1218.
ALLESBRANDER te koop,
tel. 04406-12875.
Kachels, inzethaarden, gas-
kolen-hout. Gratis geplaatst.
Nieuw en gebruikt. De
KACHELSMID, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Zeer mooie collectie nieuwe
PIANO'S. Steeds gebruikte
piano's voorradig. J. Somers
en Zn. Akerstr. 82, Hrl. Tel.
045-713751.

Literatuur
'n Handboek voor optimaal
functioneren als mens. Dl-
ANETICS, geschreven door
L. Ron Hubbard. Prijs:
’24,90. Koop het, lees het
en gebruik het. Bel. 020-
-209317/226101. .

Foto/Film
Te k. FILMCAMERA Macro
Sound 80, merk Eumig en
projector. Tel. 045-441238.

Kunst en Antiek
Mooie sortering Engelse,
Franse en grenen MEU-
BELS en lampen, gespee. in
Bretonse meubels. Tevens
grote sortering eetkamers in
alle stijlen. Donderdag
koopavond tot 20.00 uur.
Antiekhal Palmen-Heynen,
Langs de Hey 9, Industrie-
park-Nrd. Sittard Tel. 046-
-510706.
Speciaal voor U zijn deze
maand grote extra vrachten
met beeldschone antieke
meubels binnengekomen.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centr. 045-211976.
Geop. dond., vrijd., zaterd.
en koopzondag 23 dcc.
Te koop GEVRAAGD antiek
meubels, lampen enz.
P. Cortenraad, Riemst (B)
09.3212261156.

Huish. artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop
komplete

keukens en
keuken-
inbouw-

apparaten
Bij Hom

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige keukens
en keukeninbouwwappara-
ten van alle bekende mer-
ken uit de HORN-keuken-
winkels worden verzameld

en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden ui
onze duizenden koopjes:

Etna gas-
elektro kombi-

natie 731 SEBN,
824 HMA, oven
met boven- en
onderwarmte,
grill, thermo-
staat, verlich-
ting, kookplaat
met energiezui-
nige branders,

branderdeksels,
geëmailleerd

geen ’ 1.539,-
-maar ’ 798,-;

Etna solo inbouwoven 331
SEBN oven met boven- er
onderwarmte, grill, thermo

staat, verlichting, in te
bouwen op ooghoogte of
onder kookplaat geen

’ 915,- maar ’ 498,-; Etn<
gaskookplaat 010 HEBN

energiezuinig, geëmaileerd*
branderdeksels, boyenbe-
diening geen ’ 519,- maai

’ 198,- Zanussi koel/vries
kombinatie Zl 23.2Tgrote
koelruimte 190 liter, vol-

automatische ontdooiing,
thermostaat, grote vries-
ruimte 40 hter, 4 sterren,
volledig weg te werken
achter kastdeur geen

’ 1.745,- maar ’ 998,-.
Kom nu profiteren in Horr

Keukensuper

Echt
Loperweg 8

Sittard
Bergerweg 51-53
(Naast Witte Hal)

en Keukenshowroom
Alle kantoren van het ürr
burgs Dagblad kunnen u
VERENIGINGSNIEUWS
met bestemming LD-T
aannemen. -■. —————Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEh
Frans v.d. Loop Recyclinc
Methaalhandel, Kissel 1*
14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. ROMNEY
LOODSEN, Nissenhutte
en units. tel. 01891-1560
of 18368.
Te k. gevr. DEFECTE klei
ren TV's vanaf '82 (typen:
vermelden) en def. VHS v
deo's. Tel. 045-723712.
GOUD, zilver, munter
postz. Cont. bet., vrijbl. ta>
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prij
voor al uw oud ijzer en me
talen. Gebr. SWINKELS, I
de Cramer 100, Heerier
Tel. 045-751994
PC KT met harde schijf, prij
max. ’1.100,-. Tel. 04496
57294.

Diversen

Lekkers voor de feestdagen!
* IJSTAARTEN

* SORBETS voor TUSSENDOOR
* DESSERTS-SORBETS

* DESSERTS. g^.^g 1
Belïi's-Uee Cream

O.Nassaustraat

g 045 - 71 42 49
Te k. JUKE-BOX 1956 merk
N.S.M., Den Haagstr. 17,
Heerlen.

Uw VERENIGINGSNIEUW:
op LD-TV. Bel voor info 04£
739296/97.

Voor Piccolo's zie verder pagina 24
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PLANT
EEN"

FRUITBOOM!
IN HET

KINDERDORP ?
JOAO PESSOA

IN BRAZILIË

Hot comité fHeerlen van
SOS-Kinderdorpen #
wil in dit dorp. dat

bestaat uit familiehuizen
en een kleuter- en
basisschool, een

boomgaard aanplanten
die doofde kinderen

wordt onderhouden en
hen zal voorzien van het

nodige fruit.

DOE MEE, SCHENK
EEN BOOM I

Voor slechts f 50,-
-[ koopt u een fruitboom

| voor Joao Pessoa.
De schenkers van een
boom ontvangen een

Officieel
schenkingscertificaat

: van SOS-Kinderdorpen.

Het bedrag kunt u
overmaken naar

Rabobank Heerlen.
nr 11.W.11.1Ö1 t.a.v.
SOS-Kinderdorpen.

oomenactie
(girorekening Rabobank

i0.30.a50)

Inlichtingen: Mevr. I.
Philips»Leufkens.

SOS-Kinderdorpen
| comiMl|Heerlen, tel.

i 048-413738

ii£lV-_m_-f
SOS KINDERDORPEN

DIABETES
IS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een ingrijpende
aandoening dieRoy
altijden overal met
zich meedraagt.

** I

_____________________ ______v
*__ _p^^^
moet hij goed op zijn eten
letten. Een diabetesdieet
niet voor één dag, maar
voor derest van zijn leven!
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijkonderzoek.
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766
t.n.v. DFN, AMERSFOORT

m " my i
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Diversen

Opening Café Boszicht
Heden 20 december om 20.00 uur. Inzet 1 vat bier. Dorp-
straat 10, Spaubeek. U bent allen uitgenodigd. Tot ziens.

3ebit gebroken? TAND-
rECHNISCHE praktijk
/oor nieuwe gebitsprothe-
jes en reparaties. Hoonhout
*\kerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211

"e k. FORNUISKACHEL, i.
:.g.st., vr.pr. ’ 260,-; 4
JMW-velgen 5-gat, mt. 305,
tr. ’75,-; Peugeot 103 pr.
: 75,-; strijkmachine, electr.,
T.pr. ’ 195,-. 045-224993.

VUURWERK, vuurwerk,
vuurwerk!! Sier, knal pijl en
pakketten, goedgekeurd
vuurwerk; u hoeft de grens
niet te overschrijden voor
mooi vuurwerk. Voorver-
koop korting op onze toch al
scherpe prijzen, 20%. Over-
jarige mountainbikes met
flinke korting. Diverse over-
jarige bromfietsen. Twee-
wielcentrum Jan Rekers,
Kouvenderstr 181, Hoens-
broek. 045-212537.

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 Direct Box Limburg
06-320.320.67 (50 et.p/m)

Tropische
errassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via
le telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50c/m
< ben ROMY. Bel mij alleen
als niemand je kan zien of
loren en doe precies wat ik
van je vraag 50 et p/m
06-320.331.04.
Gay voor twee

Jmburg. 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
iay 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

)0 et p/m Pb. 75141 Adam.

Bisex
voor twee, direkt apart met

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

06-320.330.91 - 50 et p/m

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

Ah Top S&M ah
Genot 50 cpm 06-

AH 320*331*13'AH

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

Nimf Linda
Geniet van 2 kanten 50 c/pm

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

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

* Lesbi Live*
Haar zachte handen glijden
onder mijn rokje...* 50 et p/m

06-320.323.12

* Eroslijn *
Alleen onze shirts houden

we aan... * 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

06-320.325.01 - 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 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-O
Kontakt, sexafspraken
06-320.330.66

Inspr. 01720-39319

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

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

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

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

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

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 50 et p/m

De allerheetste meiden zijn
op zoek naar jou!! 50 et p/m
06-320.320.36

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

een lekkere meid? 50 et p/m

06-320.320.44
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

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

Probeer nu!
Draai eerst 06-320 en dan

PARTY-LINE
Party-Line-Dating ... 330.00
Party-Line-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. 5810 Adam - 50cpm
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

Trio-sexbox
Voor vrouw vrouw man of

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

ten waarmaakt.
06-320.326.88 - 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

Conny huurt
2 knullen

bij een escortburo.
Dus jullie komen mij eens
flink verwennen. Kleed je

maar uit... Nou..nou..
06-320.329.25 - 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 Ct p/m

Rosie-relatie
voor modern sexcontact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie-dec. zie
je hun 'naaktfoto's.

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

Naaktfoto
cadeau

06-320.330.54
lesbi hard porno

Ci. P.B. 96014 Adam
Nog Harder

06-320.321.99 - 50 Ct p/m

Sexhoorspel
De vrouw beleeft geboeid
haar eerste SM. bizar Life-

trio. Overweldigend!!
Chantage en sex.

06-320.323.86 - 50 Ct 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

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

Harry's Gaydating ... 330.99
Harry's GAybox ... 330.11
Gaybox Adam ... 330.331Gaybox 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
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 Ct p/m
Het leven begint bij de 40,

ook het sexleven. Op de 40-
-plus Box fijn en ongedwon-
gen met leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 - 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)
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
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)
Opname van een blondje

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

Dit wordt waanzinnige
Life-Sex

06-320.326.71 - 50 Ct p/m
In een stampvolle half-

donkere bar beleeft Louise
het met

een onbekende
over een barkruk tot het ein-
de 06-320.340.88 (50 cpm)
Een man volgt haar als ze

de videotheek verlaat. "Zeg,
je huurde toch porno? Ik doe
het echt met je...kom hier!!"

50 et p/m
06-320.326.72

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

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

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

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
Dag wissel. Gepakt in Afrika
Vreemde massage bij Anet.
Vrouw tot meisje. Els met 2
genadeloze mannen. 50cpm
06-320.329.22.

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

(Grieks) 50ct p/m
06-320.323.84. '

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

Homo
06-320.340.11 -50ctp/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

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
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
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

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers
06-320.327.34 (50 ctImjn)_

als ze 35
geworden zijn barsten ze

pas echt 105....
06-320.327.35 (50 ct.min^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 25
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De handige, vertrouwde Limburgs
Dagblad-kalender is er weer. Ook in 1991 weet u
markten, kermissen, feestdagen en naamfeesten
precies te vinden, terwijl de kalender bovendien
de nodige ruimte biedt voor aantekeningen.

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de meeste zaken waar u
losse nummers kunt kopen. ,

De prijs ’ 5,2"
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Veronica jubileert

hlio Iglesias: met nieuwjaar tweemaal op het tv-scherm.

{18.55 uur), Die 2 speciaal (20.17),
de 100.000 gulden show(20.50) en
de oudejaarsconference 'Geef
mij maar Nederland' met Seth
Gaaikema (22.30 uur).

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Veronica bestaat
dertig jaar.De omroep pakt daar-
om tijdens de jaarwisseling uit
met ruim dertig uur televisie.
Onafgebroken zullen op maan-
dag 31 december vanaf 14.30 uur
en vervolgens de hele nieuw-,
jaarsnacht en -dag programma's
te zien zyn op Nederland 2. De
hoofdmoot van deze tv-stunt be-
staat uit veel muziek, show, sport
en films. In verband hiermee
heeft de feestende omroep zend-
tijd geruild met de AVRO. Die
heeft nu zowel op kerstavond als
op eerste kerstdag uitzendingen
op TV2.

Oudejaarsdag geeft Veronica in
de namiddag, na vertoning van
de speelfilm 'The invisible kid',
vanaf 17.00 uur twee uur lang
hits van het afgelopen jaar. Na-
dien volgt Veronica Sport 1990

In de vroege ochtenduren van
Nieuwjaarsdag brengt Veronica
na een herhaling van de best ver-
kochte hits uit 1990 (om 06.30
uur) het 8.0.0.5-jaaroverzicht
(09.20) en concerten met Nigel
Kennedy (11.00) en Julio Iglesias
(herhaling). Om 12.50 uur wordt
de film 'The Inspector General'
vertoond. Het middagprogram-
ma bestaat uit Santa Barbara, 'n
Stuk of 2, Een hart voor dieren,
Zorro, Bouli en 8.0.0.5. Het
avondprogramma begint om
18.10 uur met een nieuwjaarspar-
ty van Countdown en nadien Ve-
ronica sport,Die 2, Tour ofDuty,
RUR en (om 22.20 uur) de film
'Goodbye new York'.

(03.00 uur). Het programma
'Goud van oud' wordt om 03.45
uur rechtstreeks uitgezonden en
nadien (om 04.30 uur) staat het
herdenkingsprogramma 'Dertig
jaarVeronica'.

BBC internationaal
Van onze rtv-redactie

LONDEN - De BBC start begin
volgend jaar een nieuwe interna-
tionale televisiedienst. Naast
drama en amusement, komen er
nieuwsuitzendingen en Engels-
talige educatieve programma's.
Het aanbod van 'BBC TV Inter-
natonal' zal gebaseerd zijn op
BBC TV Europe, die nu al door
zeven miljoen mensen op het
Europese vasteland ontvangen
kan worden. James Arnold-Ba-
ker van de BBC is er van over-
tuigd dat er een markt is, voor de
nieuwe dienst.

Julio Iglesias
Nieuwjaarsochtend 1 januari
00.10 uur (oftewel oudejaars-
nacht om tien over twaalf) begint
Julio Iglesias het nieuwe jaar bij
Veronica met de special 'Starry
Night'. Dit programma was aan-
vankelijk gepland voor donder-
dagavond 27 december. Naast
klassieke songs als 'Amor Amor'
en 'To All The Girls' brengt de
Spaanse zanger nummers uit zijn
gloednieuwe cd 'Starry Night',
waaronder zijn laatste single
'Can't help falling in love'.
In zelfde nieuwjaarsnacht staan
voorts concerten gepland met
Phil Collins en Candy Dulfer

DEN HAAG - De actrice Mieke
Verstraete is onverwacht overle-
den in haar woonplaats Den
Haag. Zij is 79 jaar geworden.
Mieke Verstraete is onder meer
bekend geworden door haar rol
van buurvrouw Trees in de
NCRV-serie 'Prettig Geregeld',
die op tv wordt uitgezonden.
Mieke Verstraete werd 20 maart
1911 in Antwerpen geboren. Zij
volgde aanvankelijk een oplei-
ding voor pianiste aan het con-
servatorium in de Belgische ha-
venstad. Maar in 1926 kwam on-
verwacht haar debuut als actrice.
Dat gebeurde - in gezelschap van
haar vader Jules Verstraete - in
het toneelstuk Mijnheer Pier-
roen van Felix Timmermans. Zij
moest daarin een rol overnemen.
In dat jaar ook sloot zij een con-
tract met het Nieuw Rotterdams
Toneel onder leiding van Frits
Tartaud.
Mieke Verstraete was daarna aan
verschillende gezelschappen
verbonden, verder regisseerde
zij en werkte voor radio, tv en
film. Nog onlangs vierde zij het
feit dat zij 65 jaaractrice was. Dit
seizoen begon zij nog aan een se-
rie voorstellingen met de toneel-
groep Appel. Zij speelde o.m. in
het stuk de Drie Zusters van
Tsjechov.

Actrice
Mieke

Verstraete
overleden

'Ik laat de wereld weten dat ik opnieuw toneel speel'

Ramses Shaffy terug in theater
Van onze showpagina-redactie

AMSTERDAM - Met zijn been is het weer oké. „Dat hele hoofdstuk is over. Er zitten nog
WQe kleine schroefjes in en ik moet weer een beetje leren om hard te durven lopen. Er is
Pn vrij zware ochtendtraining bij Toneelgroep Amsterdam, maar die durf ik nog niet aan,
Ban ga ik dingen forceren. Maar in het gewone doen gaat het uitstekend. Die schroefjes
"lijven voorlopig zitten. Ik heb er ook niet echt last van. Ik vóél ze wel, maar ze doen geenRn".

Zigeuners
op bezoek
bij RTL 4

DEN HAAG - D66 wil het le-
gioen televisiebezitters in ons
land aanpakken, dat de jaarlijkse
omroepbijdrage ontduikt. De
omroep derft daardoor in totaal
rond de 176 miljoen gulden, of-
wel 20 procent vande publieke
inkomsten. Kamerlid Wolffen-
sperger oppert in schriftelijke
vragen aan de ministers Maij
(verkeer en waterstaat) en d'An-
cona (media) de mogelijkheid
van een andere incassomethode,
dan wel een andere heffings-
grondsslag. Volgens het Om-
roephandboek betalen naar
schatting een miljoen televisie-
bezitters geen omroepbijdrage.

Miljoen
Nederlanders
bètaalt geen

kijkgeld

staat léttérljk in het script. We
improviseren niet. Het was ook
een film, in eerste instantie, geen
toneelstuk. Meestal gaat het an-
dersom".

" Hoe moeten we dezerol
zien in hetkader van jouw
carrière?

„Geen idee. Daar heb ik me nooit
mee beziggehouden... Daar weet
ik niets van..."

" Maar ga je binnenkort
weer zingen?

„Omdat ik op het ogenblik een
beetje moeite heb met zingen, in
zoverre dat ik niet altijd weer die
ouwe dingen wil zingen..., die ik
héérlijk vind om te zingen..., er is
niets dat me daarin tegenhoudt...
Maar ik zal niet eerder gaan zin-
gen voordat ik een nieuw reper-
toire heb, en daar is tijd van le-
ven voor nodig en tijd van, ja,
g0d..., ontwikkeling. Dat wacht
ik af. Daar ga ik niet aan duwen.
Toneelspelen is mijn tweede gro-
te liefde, net zo groot als het zin-
gen zelf. Daarom is het goed. Ik
ben benieuwd wanneer ik weer
ga zingen. Ik ga sowieso zingen,
maardat is iets heel anders, in de
rotonde van de Stadsschouw-
burg in Amsterdam. Daar loopt
een serie waarin George Groot
Zarah Leander heeft gezongen,
Trins Snijders heeft Annie M.G.
Schmidt gedaan en ik zing dan
Frank Sinatra".

" Niet de minste?

„Nee, dat is een hele toer. Ik
moet morgen beginnen met re-
peteren..."

" Strangers in the night?

„Misschien..."

HEERLEN- Op deze donderdag
een speciale aflevering van de 5
Uur Show bij RTL 4. In deze zo-
geheten zigeunerspecial is onder
anderen de familie Rosenberg te
gast. De familie bestaat uit 55
mensen, en die vertellen in de
studio over hun manier van le-
ven. Verder wordt aandacht be-
steedt aan het zigeunerleven van
vroeger en nu. Ook praat Viola
Holt met haar gasten over bijzon-
dere gebruiken binnen de zigeu-
nergemeenschap. (RTL 4, 17.00
uur)." Ramses Shaffy: ,M&a-r ik zal niet eerder gaan zingen

voordat ik een nieuw repertoire heb".

Ï' J*acht: er komt misschien wel
"" een gezelschap zal .me wel

j* vragen, maar nee, dat ge-
rede helemaal niet. Daar blijf
|5an niet te lang bij stil staan:
rl6a ik de recepties af, want ik

[Jftses Shaffy: „Ik had een hele
f geen toneel gespeeld, en op-
*V* vraagt Mary Dresselhuys

1om een stuk met haar te spe-
*", Dat heette 'Sprong. Toen

T uitgespeeld, zei ik tegen

f^lf: nou, ik heb de wereld
laten weten dat ik toneel

/^l, en zeker de toneelwereld
lvind het wel belangrijk dat ze
J*ten: God, hij doet het weer, to-espelen in plaats van zingen.

heb Hugo Koolschijn gevraagd
om mee te doen. Ik zei: 'Maar er
is geen geld.Berend Boudewijn,
die toen nog directeur was van
de Stadsschouwburg, zou het re-
gisseren, maar die zag er niet zo-
veel in. We hadden dus geen re-
gisseur maar we mochten wel
voor niks repeteren in de Stads-
schouwburg. We hebben toen
Herman Naber gevonden en die
wou het ook voor niks doen, dat
wil zeggen, voor niks: al het geld
dat zou binnen komen, zouden
we gelijk opdelen. Opeens was
de publiciteitsafdeling van de
Stadsschouwburg ook enthou-
siast en die liet affiches ma-
ken...".

Vier jaar geleden speelde Shaffy
ook al eens in-Mijn diner met
André'. Shaffy blikt terug: „Wij-
len Dimitri Frenkel Frank kwam
eens naar me toe en die zei: 'Ik
heb iets dat ik eigenlijk zou wil-
len spelen met Ischa Meijer,
maar ik geloof dat het misschien
nóg beter is dat jij het doet.Kom
eens langs, ik heb er een video
van. Het is namelijk een film".
Bij hem in Den Haag zag ik een
film van Louis Malle, 'My dinner
with Andre', gespeeld door de
twee schrijvers, André Gregory
en Wallace Shawn. En ik zie dat
die twee mannen twee uur achter
elkaar zitten te lullen en te lul-
len... en ik dacht: dit is me een
énorm werkstuk... Ik ben van
huis uit heel lui, maar ik vond het
toch wel weer een grote uitda-
ging... en ik wist toen nog niet
eens precies waar het over ging".
„Toen zei ik: 'Nou, dit wil ik
graag doen' en ik ben het met'
Eva van Slooten, mijn manager,
gaan opzetten zonder geld. Ik'
mocht het gaan spelenvan Dimi-
tri en Ischa vond het ook goed. Ik

wildeeen stuk hebben om te spe-
len, en ik ken iedereen".U zover het laatste medisch

jjletinoverRamses Shaffy, die
f 1tijd geleden op een Amster-
f^se gracht door een fietser
N aangereden en daarbij zijn
pi brak. Dat hij weer helemaal
fde been is, laat luj al enige tijd

11 in de voorstelling 'Mijn di-
r met André' die, in een regie
11 Gerardjan Rynders, werd
Sebracht door Toneelgroep

«sterdam.

Eten
„Zo krijg je,als jezonder iets be-
gint, ineensvan allestoebedeeld.
De Kersentuin, dat restaurant,
toen van Joop Braakhekke die ik
óók weer kende, leverde het
eten. We haddendus echt eten op
het toneel, heel sjiek eten was
dat... Nou ja,xin ieder geval: dat
stuk is vier jaar geleden gegaan
en het heeft een enorm succes
gehad. We hebben het maar een
maand gedaan, want langer kun
je zoiets niet doen. Het is geëin-
digd met champagneen iedereen
heeft er nog een aardig bedrag
voor gekregenook, dus op deeen
of andere martier is dat gelukt.
Jaren later komt Hugo Kool-
schijn hier bij de Toneelgroep
Amsterdam en die denkt: god,
wat ontzettend jammerdat Ram-
ses niks doet en die neemt Ge-
rardjan Rijnders mee naar mijn
huis om de video te zien. Die ziet
devideo en zegt: 'Dat moeten wij
gaan doen. Zo ben ik in contact
gekomen met de Toneelgroep
Amsterdam. Gerardjan wilde het
op zijn manier doen, zónder
ober, zónder eten... Dat hebben
we nu een maand gedaan in Bel-
levue en het is weer een enorm
succes geworden. Doordat 'Slot
Wetterstein' van Wedekind voor-
tijdig werd gestopt en er data
open stonden, konden wy inval-
len.
„Zonder eten en drinken, dat is
heel anders spelen... Je wordt
dustotaal geconfronteerd met de
tekstje denktniet: god, wat eten
ze nou en zou het wel lekker
zyn..-? Dat andere had ook wel
wat, hoor, maar nu ben ik erg blij
met deze opvatting. In zekere zin
was de vorige versie ook sober,
maar die was wat naturalisti-
scher... Nu is alles alleen maar
aangeduid...
Ik speel André, een toneelver-
nieuwer in New Vork en hij heeft
het over zijn leven. Hij wil ook
zichzelf vernieuwen en reist de
hele wereld af om iets te vinden
dat hem veel zal kunnen leren,
dat hem rijker kan maken... en
daar komt hij niet helemaal uit.
En Wallace is de man die zegt:
'Waarom zou je dat allemaal
doen? Waar zou je het niet hou-
den bij alle dingen thuis, bij je
vrouw, bij je kopje koffie 's mor-
gens...? Waarom zou je niet daar
het leven uit halen, in plaats van
al die reizen naar Tibet te maken
en denken dat je het daar kan
vinden wat toch niet zo is?' De
twee tegenstellingen..."

" Is het moeilijk om een
rol na vrij korte tijd weer
te spelen met dezelfde te-
genspeler maar met een
andere regisseur?

„Dat is ontzettend moeilijk... Ik
heb het gevoel dat ik het hele-
maal overnieuw heb moeten
doen. We krijgen wel eens het
compliment dat het lijkt alsof we
die tekst op het moment zelf ver-
zinnen, maar dat is niet waar: die

Limburg niet teleur te stellen
geeft men nu weer een extra
voorstelling in Kerkrade. The
Ritmic Group, die al eerder op
tournee was door Joegoslavië,
Oostenrijk en Duitsland, heeft
inmiddels een negende muzikale
productie in de platenzaken, de
cd 'This is christmas'.

in het Kerkraadse Wijngracht-
theater. Totnutoe - en dat al zes-
tienjaar in successie - treedt men
tijdens dekerstperiode steeds op
in Sittard in de stadsschouw-
burg. De kerstshow vindt daar
opnieuw plaats op tweede kerst-
dag, 's middags om 12.00uur.
Om de fans in oostelijk Zuid-

gen dan voor een avondvullende
show.Kerstklanken vóór de pau-
ze en nadien, tijdens het tweede
gedeelte, een enthousiaste show
met ritmische muziek, afgewis-
seld met balladen en symfoni-
sche popmuziek.
Het is de tweede keer dat The
Ritmic Group vanzich laat horen

Van onze showpagina-redactie
KERKRADE/SITTARD - Met
bekende kerstmelodieën en een
keur van kerstpopsongs is de
Limburgse Ritmic Group zater-
dag om 20.30 uur te zien en te ho-
ren in het Wijngrachttheater van
Kerkrade. Zon dertig zangers,
zangeressen en een orkest zor-

(ADVERTENTIE)

I TV met toegevoegde waarde
Van Bang&Olufsen natuurlijk, deze Beovision MX5500 met de

Beocord VX5000 videorecorder. De TV is naarbeide zijden 30°
draaibaar in de meest ideale positie. Dat doet u met de Beolink

"1000 afstandsbediening, waarmee u alle funkties van uw TV en uw
video en uw audio-systeem en zelfs uw verlichting kunt besturen.

Wij laten u dat graag eens allemaalzien.

| Bang&Olufsen (Ë)
Jan Hoens HiFi Center
Oude Baan 1, Tel. 04498-51513 BUCHTEN (Born)

T.V.C. Weyden b.v.
Kerkstraat 55, Tel. 045-252342 BRUNSSUM

Goossens Bang&Olufsen Center
Nieuwe Markt, Tel. 04754-81490 ECHT

Willems HiFi Center
Peterstraat 73, Tel. 04490-43306 GELEEN

Wijnbergen Bang&Olufsen Center
L|mburgiastraat 41, Tel. 045-720560 HEERLEN

Aben Beeld & Geluid
H°nigmanstraat 55, Tel. 045-716830 HEERLEN

E'ectro Bemelmans Bang&Olufsen Center
"annerstraat 10-12, Tel. 045-212330 HEERLERHEIDE

Gijs de Jong
Sunplein 48, Tel. 045-312508 LANDGRAAF

Fa. Bergmans & Wijnen
60, Tel. 04451-2244 " NIJSWILLER-WITTEM

Kerst met de Ritmic Group

" The Ritmic Group: dit jaarbehalve in Sittard ook inKerkrade met een kerstshow.

Donderdag 20 december 1990 "25

Dag en nacht (ruim dertig uur) tv met oud- en nieuwjaar

Hmburgs dagblad j show
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Kontakten, Klubs____________________________________________________________

Door 1 of 2 jonge meisjes totale
Ontspanningsmassage

045-353489/351555 }
ZaligKerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar, wensen u Katja,

Stella, Kim en Natasja. Ook in het nieuwe jaar.

f 50,- all in. Tel. 045-423608.
Maastricht Privé

Ongedwongen relaxen, met een keuze uit div. meisjes,
geen verplichtingen bij kennis maken, ’ 100,- half uur,

trio's v.a. ’ 150,-, drankje gratis.
Jodenstr. 2, Maastricht, tel. 043-254183

Privéhuis Michelle
Sinterklaas is weg,

wij zijn dr nog...
Tel. 045-228481/229680

Huize Mergelland
Dr. Poelsplein 33, Simpelveld. Tel. 045-445120.

Conny en haar meisjes Pascale, Shirley, Angela, Gaby en
Joyce verwelkomen en verwennen u van maandag t/m

vrijdag van 11.00 tot 24.00 uur.

Privéhuis Brigitte
Wij wensen u prettige Kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar.

«Tel. 045-232069.

Contactburo
Limburg

Privé-adr. dames gevr. en
aanw. Kamer verh. Maas-
paviljoen a.d. Maasbrug
Roosteren, 12-22 uur.

Peggy Privé
ma-vr 11.00-22.30 uur

Tel. 046-374393.

045-326191
Escortservice. All-in.

Buro Geleen
Bern. discrete privé adr.

046-748768, inschr. gevr.

Vera
Privé, tel. 04754-85818

Monika
Escort 045-729532

van ma t/m vrij
Nieuwe meisjes bij:

Privé
Yvonne

sexy meisjes in zeer pikante
lingerie, Ma.-Za. 11-24 uur.

Zo. 15-24 u. Kapelweg 4
Kerkrade 045-425100

Privé
Chantal 23 jr. (slank)

voor SM Salja. 045-254598

Petite Fleur
Tel. 045-272929

Birgit Privé
Uiterst discr. 046-748140.

Hete meisjes
Fantaseren speciaal

voor jou
06-320.327.69 (50 et.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.)

Mr. Martin
Gay tele SM, danst naarzijn

pijpen...
06-320.323.05 (50 et.min.)

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

Gay-Escort
Hot Gay info, call-boys

openen hun mond
06-320.323.04 (50 et.min.)

Gay-Phone
hot Gay stories zo als ze

horen te zijn...
06-320.322.06 (50 et.min.) ,

Buro Yvonne
Bemidd. discrete privé adr.
Vrangendael 154, Sittard.
Ó46-523203 bij Fortuna S.

Nieuw-Escort
045-320905

tot 's nachts 0.500 uur.

Diana Escort
045-320323

v.a. 18.00 tot 0.4.00 uur.

Videoclub
Film v.a. ’ 20,-. Meisje

aanw., franse massage mo-
gelijk, safe-sex. Tel. 045-

-718067. Prettige feestdagen

Escort
All night service van 22.00-

-06.00 uur. 045-462257.

Rosy Wendy
af 10 uur, ook zat. en zond.
meisje gevr. 045-721759.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel
045-311895.
Avontuurtjes

tijdens
06-320.328.69 (50 et.min.)

Marion de Wilde
Belt zomaar mannen en lokt

ze uit
06-320.326.31 (50 et.min)

Kom je
Achter de ramen?

Wij zitten al klaar
06-320.326.69 (50 et.p/m)

ledere opdracht
wordt uitgevoerd

06-320.329.69 (50 Ct.p/m)

Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.

Blijf dus geven.
. , .. "_ . _

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

/ i s~~^*—v

GEEFOH DE TOEKOMST.
; Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds.Giro 25,Zeist.&
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Afroepmedewerk(st)er
voor onze BTC-vestigingen te Heerlen en Maastricht

4

' i»
si

Holland International is Nederlands grootste organisatie op reisgebied. Meer dan 1000
medewerkers zijn dagelijks in de weer met vakantie- of zakenreizen voor méér dan
1 miljoen gasten per jaar.
Begin decemberkwamen er weer vele reisgidsen uit met honderden plezierige vakantie-
reizen. Dit betekent voor onze 150 Reisburo's in het land weer een enorme drukte.
I
t

UW lUnCtie Tevens bieden wij u de mogelijkheid tot het i
Voor onze BTC-vestigingen te Heerlen en volgen van interne cursussen.
Maastricht willen wij graag in contact komen I
met een medewerk(st)er op afroepbasis. GeintereSSeerQ:

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij graag
UW prOliel binnen een week na verschijning van dit s

Gezien ons niveau van dienstverlening is blad tegemoet.
ervaring met het reisburovak beslist r

noodzakelijk. U bent gewend moderne J
reserveringsapparatuur te gebruiken. F

U kunt uw sollicitatie richten aan:

Wat U Van OnS mag Holland International
VerWaCnten afdeling Personeelszaken
Naast een leuke baan en een prettige t.a.v. mevrouw H. Vural
werksfeer bieden wij u een goed salaris. Postbus 157, 2280 AD Rijswijk

HOL4ND J
INTERNATIONAL

Reisburo _^kSI



had. Hij tracteerde 'tout-Lim-
'bourg' dieavond op een maaltijd
waarbij Brand Up, Imperator,
Dubbelbock en Sylvester als bege-
leider der gerechten optraden.
Voorbeelden? Imperator bij een
terrine van ganzelever en fazant
op een bedje van zuurkool en
Dubbelbock bij een met mossel-
kammetjes en tarbot gevulde
zeeegel. Goede combinaties, hoe-
wel de Dubbelbock mijn persoon-
lijke smaakwaarnemingen be-
hoorlijk bemoeilijkte. Na een
voortreffelijke 'droogmaker' in
de vorm van Gewürztraminer'BB
(Domaine Ostertag), bij in ana-
nasboter gefruite langousten, en
Hollandse hazerug 'grand ve-

Voor vierde maal VIB in MECC Maastricht

Belangstelling voor
Vakantiebeurs groeit

ATERDAG 22 DECEMBER
fERLEN: Tentoonstelling
pst-Aangekaart 1990', voor de
We maal in successie. St. Jo-
>h-Rustoord, Gasthuisstraat 6.
Opend dagelijksvan 14-17 uur.
'en met 6 januari.
iERLEN: In 'De Nor', hoek
prstraaü'Stationstraat. Rubens
jjppenkasttheater speelt 'De
Pstklaas'. Aanvang 14.30 uur.
fERLEN: Kerstmarkt in het
Ptrum van Heerlen, van 10--MIN: Aachener Weihnachts-
prkt, dagelijks te bezoeken.
NDAG 23 DECEMBER
PERLEN: Tentoonstelling
pst-Aangekaart 1990', St. Jo-
Ph-Rustoord, Gasthuisstraat 6.
p>pend van dagelijks 14-17 uur.
£en met 6 januari.
PERLEN: Kerstmarkt in het"
Ptrum van Heerlen, van 11-
-r3O uur.
JEN: Aachener Weihnachts-
Jfkt, dagelijks te bezoeken.
«RKRADE: Vlooien en Rom-
'ltnarkt in gemeenschapshuis
* Jreets' in Kerkrade-West.

NSDAG 25 DECEMBER

Op 4, 5 en 6 januari 1991 be-
leeft het MECC voor de vier-
de keer de Vakantie Info
Beurs (VIB). Het is een
beurs voor iedereen met als
doeleen doorsnede te geven
van het immense reisaan-
bod op de Nederlandse va-
kantiemarkt in 1991. De be-
langstelling van de consu-
ment in Limburg en de
Euregio voor de VIB stijgt.
Tijdens de beurs extra aan-
dacht voor verre vakanties,
sinds kort gemakkelijk per
chartervlucht vanuit Neder-
land bereikbaar.

Onder de meer dan 90 deelne-
mers zijn alle grote toeropera-
tors, een groot aantal verkeers-
bureaus en belangrijke binnen-
landse, Belgische en Duitse
WV's. De organisatoren van de
VIB, de reisbureauketens
Schoenmaeckers en Van Hulst,
hebben enkele tientallen gega-
digden nee moeten verkopen,
wat betreft het verhuur van
standruimte.

De afgelopen jaren is duidelijk
gebleken dat er het publiek
(ruim 31.000 bezoekers aan de
beurs begin dit jaar) in de Lim-
burgse, Belgische en Duitse
grensregio behoefte heeft aan
goede en brede voorlichting op
het gebied van reizen, vakantie
en recreatie.

" Tijdens de vakantiebeurs in het MECC worden bezoekers ook geïnformeerdover reisver-
zekeringen, inentingen, autohuuren reisattributen. Foto: paulMELLAA.rt

Verrassend is de toename van
het aantal zonbestemmingen in
de winter vanaf Maastricht Air-
port. ledereweek vertrekken vijf
machines met bestemming Is-
tanboel, Las Palmas, Izmir en
Tenerife.

De Vakantie Info Beurs is dage-
lijks tot 20 uur geopend; op vrij-
dag 4 januari vanaf 14.00 uur; op
zaterdag 5 en zondag 6 januari
vanaf 10.00 uur. De entreeprijs
bedraagt ’6,- p.p., 65+'ers beta-
len’ 5,- en kinderen tot en met 11
jaar hebben gratis toegang.

Tijdens de beurs bestaat de mo-
gelijkheid om met een aantrek-
kelijke beurskorting de vakantie
voor 1991 al te boeken. Tijdens
de VIB zijn er in het auditorium
doorlopende multidia- en film-
voorstellingen over vakantiebe-
stemmingen dichtbij en veraf.
Voor ouders die met kinderen
komen is een aparte speelhoek
beschikbaar.

" Beeld uit een jong verleden. Otto Nijenhuis,
met koksmuts, als waker van het goede in het Ste-
vens' huis.

sneeuwhoogten

Eén weekend na de Vakantie In-
formatie Beurs (VIB) vindt op za-
terdag 12 en zondag 13 januari in
de Heerlense Stadsschouwburg
het Internationaal Reizenfestival
plaats. Meer informatie over deze
beurs binnenkort in deze krant.

Een dezer dagen stond, in restau-
rant Prinses Juliana in Valken-
burg, bier opnieuw centraal in
een gastronomisch diner. Bier
van eigen bodem ditmaal. Brand

Mede dank zij de komst van de
Vakantie Info Beurs in Maas-
tricht is het tijdstip van boeken
door Limburgers het afgelopen
jaar vervroegd, en liep liefst 20%
voor op de rest van Nederland.
Korte trips in de directe omge-

ving van Limburg, maar ook
hoofdvakanties zijn in trek.
Maastricht Airport was het afge-
lopen jaarvbor bijna 21.000 Lim-
burgers - 98% meer dan in 1989-het vertrekpunt naar bestem-
mingen buiten Europa. Maar ook

het gebiedrond de Middellandse
Zee is weer terug in de race.
Maatregelen als kwaliteitsverbe-
tering en prijsaanpassing heb-
ben hun doel bij de vakantiecon-
sument niet gemist.
Gezien het aantal boekingen
voor de wintersportlanden Oos-
tenrijk, Frankrijk, Italië en Zuid-
Duitsland wordt dit wintersei-
zoen voor de Limburgse toerope-
rators aantrekkelijk. De kerstar-
rangementen zijn vrijwel volge-
boekt. Ook het aantal reserverin-
gen voor de zogenaamde 'kro-
kusvakantie' neemt toe.

neur' met een parmantige Saint-
Joseph'B7 (Cóte du Rhóne) in het
glas,kwam het dessert in devorm
van Stilton-kaas met Brand Syl-
vester. Eerlijk gezegd, ik had er
enige moeite mee en slaagde er
niet meer in de zuiverheid van
dit huwelijk te proeven. Het eni-
ge wat ik beliefde was een 'blus-
ser' in de vorm van Up. Stevens'
culinaire happening bleek méér
dan een avondje smullen. Ze
groeide uit tot een van die heer-
lijke, ontspannende en vrolijke
avonden waar Limburg een be-
paald patent op heeft. Avonden
waarop gezamenlijk eten tot een
plezierige, amicale gebeurtenis
uitgroeit. En waarop, zoals zo
pas in Prinses Juliana, de chef-
kok - Otto Nijenhuis dus - plus
diens brigade een bijzondere
stempel legt. Niet voor niets golf-
de over hem en zijn medewerk-
(st)ers warm applaus.

een tapkraan zochten én vonden
teneinde ons zelfmet Brand Up te
blussen. Kortom, er is toen over
Morleghems biermenu nog lang
gesproken

doorgedrongen tot het toenmali-
ge Zuidlimburgse eireuitje van
lekkerbekken. Mijnheer Morleg-
hem, toch al een culinaire cory-
fee, bracht toen' in Valkenburg
iedereen aan tafel in de wolken.
Ik weet nog goed dat we na af-
loop van de schitterende maal-
tijd, samen o.a. met Valkenburgs
burgemeester in die jaren,
FRANS BREEKPOT, en collega
RICHARD SCHOONHOVEN,
'stervend van de dorst' - zoals
men dat pleegt uit te drukken -

FftG EN TERBLIJT: Open dag
ftswoningen en Geulhemer-
K- Geopend van 14-18 uur.

OENSDAG26 DECEMBER
|''jfcftG EN TERBLIJT: Open dag
5 totswoningen en Geulhemer-
Pt. Geopenii van 14-18 uur.
i WNSSUM: I.V.N. BrunssumIfêaniseert een middagwande-
Pë in eigen omgeving. Vertrek
f uur vanuit de heemtuin
t^nssum.

(
WSDEN: I.V.N. Eijsden organi-
st middagwandeling in de
'geving van Eijsden. Vertrek
"ur, aan de achterkant van het
[Jieentehuis.
'ERSSEN: I.V.N. Meerssen
&niseert middagwandeling in

van Meerssen. Ver-
dik 14 uur bij station Meerssen.
fAUBEEK: I.V.N. Spaubeek
Saniseert middagwandeling in

*' Stammenderbos. Tevens
dag in de natuurwachters-

ö' (kelder Asielzoekerseen-
Aanvang 14 uur.

Brochure van
Voralberg in

het Nederlands
[* VVV van Voralberg (Sankt

Lech, Zürs) heeft voor dit
'''terseizoen een Nederlands-

brochure gemaakt van 24
JSina's. Onder meer wordt in de
°chure een overzicht gegeven

de in Voralberg opererende
z 1"en kinderskischolen en waar
s
el terecht kan voor het huren

bijvoorbeeld skimateriaal.
J?vendien staan in de brochure
.'e verhuur-adressen vermeld
*JJ snowboards, monoski's,
..kaatsen, sleden, enz."eraard worden bij elk winter-
l^0rtplaatsje ook de prijzen van
(Skipassen, het aantal liftin-

'aties en de totale lengte aan
prepareerde pisten opgesomd.
£brochure 'Vooralberg Winter
\%9l' is verkrijgbaar bij het

Toeristenburo, Stad-
2, 1054 ES Amster-

!/> telefoon 020 - 12 96 82.

Skiën onder de
rook van Madrid

Griekenland
niet duurder

b

r> 6wel het levensonderhoud in
ekenland de laatste maanden

(j/kerkelijk duurder is gewor-
en de accommodatie-prijzen

$te s met twintig procent zijn ge-
dJ*etl> zal de vakantieganger
lCr weinig van merken. Dat al-
Sa
,tls is de mening van directeur

'e p Joannidis van het Nationa-
al* ekse Verkeersbureau in
tj6 s'erdan. loannidis: „De infla-
(^,van de drachme is zo groot,
*m, prijsstijgingen volledig

eti worden gecompenseerd."

lijk de toegangen gewoon af, als
de parkeerterreinen vol zijn en
de verkopers van dagkaarten
hun quota hebben gehaald. Een
gevolg daarvan is, dat men soms
urert op de weg naar de Navacer-
rada kan komen vast te zitten,
zonder ook maar een afdaling ge-
maakt te hebben.

Voor de Madrilenen is de nabij-
heid van in totaal 30 kilometer
aan pistes een goede gelegenheid
om even de sneeuw en de ski-
vaardigheden te testen. Neder-
landse ski-enthousiasten, die
voor hun trainingen afhankelijk
zijn van kunsthellingen, kunnen
zich maar al te goede voorstellen
hoe aantrekkelijk een paar aardi-
ge afdalingsmogelijkneden in de
buurt zyn.

Spanje is een van de minder be-
langrijke Europese skilanden,
zeker vergeleken met Frankrijk,
Italië, Oostenrijk en Zwitserland.
Het kent 25 echte wintersport-
plaatsen met te zamen 650 kilo-
meter aan pistes. De meeste van
die skigebieden liggen in de Py-
reneeën, maar twee bevinden
zich meer naar het zuiden van
het Iberisch schiereiland.Iw'phten als zou de Sowjetunie

t^-Komende jaar bijkans onbe-
baar worden, berusten even-

Ik s op zoals directeur Joop ter'Ohf van OAD dat omschrijft
Valste informatie. Ter Haar,
''et'18 Dedrijf marktleider is op
i^ Sebied van vakantiereizen
1^de S°wjet-Unie: „Het wordt
ti0 .er» daar wat duurder, maar
tet_l, meer dan enkele procen-

Een tweede nadeel is de drukte
op de pistes zelf. Bij een beetje
mooi weer zijn de pistes overvol,
lopen de wachttijden bij de liften
op tot een half uur en moet men
rekening houden met obstakels
in de vorm van sleetjesrijders,
honden en wandelaars. Vooral
de 'sleetjerijders' -vaak kinderen
en volwassenen, die op een plas-
tic zak (!) een helling af komen -
zijn een groot gevaar. Volgens de
politie is die vorm van sneeuw-
entertaintment de belangrijkste
oorzaak van verwondingen en
blessures in de Sierra.

Weinigen weten dat er ook in de
buurt van de Spaanse hoofdstad
geskied wordt. Het staat welis-
waar in alle toeristische boekjes
over de hoofdstad, maar nie-
mand zal het in zijn hoofd halen
om Madrid als reisdoel voor een
wintersportvakantie uit te kie-
zen. Dat moet ook afgeraden
worden. Want de Sierra, 40 kilo-
meter ten noordenvan Madrid, is
allesbehalve sneeuwzeker, is
klein en heeft als grootste na-
deel, dat het er veel te druk is, als
de sneeuw eenmaal gevallen is.

Het bekendste van die twee is
dat in de Sierra Nevada, het
meest zuidelijke wintersportge-
bied van Europa, op slechts 90
kilometer van de warme stran-
den van de Costa del Sol. Hier
kan op een hoogte tussen de 2000
en de 3200 meter vanaf eind no-
vember tot laat in april uitste-
kend geskied worden over 35
pistes met een lengte van 50 kilo-
meter.

Natuurgebied
De skiërs willen om die redenen
meer liften en een uitbreiding
van het aantal hellingen. Maar
daar voelt de 'autonome' rege-
ring van Groot-Madrid, onder
druk van natuurliefhebbers, wei-
nig voor. De potentiële nieuwe
skihellingen liggen namelijk in
een natuurgebied en het massa-
toerisme vanuit Madrid in de
Sierra zorgt ook nu al voor een
enorme schade aan de natuur.

De vier Madrileense skioorden
bieden alles - maar dan op kleine
schaal- wat een skiër verwacht:
groene, rode, blauwe en zwarte
pistes; uitgezette en 'wilde' afda-
lingen; leraren; 'kunstsneeuw-
kanonnen'; een 'reddings- en am-
bulance-dienst' ; huurfaciliteiten
en overnachtingsmogelijkheden.

Vier oorden
Skiën kan in de Madrileense
Sierra op vier plaatsen. Drie
daarvan - Puerto de Navacerra-
da, Valcotos en Valdesqui - zijn
te bereiken via de Navacerrada-
pas op de weg 'binnendoor' van
Madrid naar Segovia. Deze pas,
met een hoogte van 1880 meter,
is onder wielrenners bekend,
omdat Pedro Delgado - zelf af-
komstig uit Segovia - zich er
voorbereidt op het zware werk in
deTour deFrance. Het vierde ge-
bied -La Pinilla - ligt wat verder
weg, op ruim 100 kilometer van
Madrid, aan de andere kant van
de Sierra, met als hoogste berg-
top de Pico del Lobo (2273 me-
ter).

Toch heeft skiën in de Madri-
leense Sierra zijn aantrekkelijke
kanten. De sneeuw valt er vroe-
ger dan bijvoorbeeld in de Pyre-
neeën. Vorig jaar werd er bij-
voorbeeld al tijdens de kerstda-
gen geskied, terwijl in de rest van
Europa de pistes slechts gras en
stenen te zien gaven. En dit jaar
konden er reeds eind oktober af-
dalingen gemaakt worden, ruim
voordat de eerste liften 500 kilo-
meter naar het noorden opengin-
gen.

Nadelen
Maar er is ook een aantal nade-
len, vooral in de weekenden,
wanneerMadrid - al dan niet met
skies- 'leegloopt' in de Sierra. Je
moet er danvroeg bij zijn, anders
zijn de gebieden niet eens meer
te bereiken. De politie zet name-

Ook dicht bij huiszijn er opdit moment goede mogelijkhedenvoor de skisport. In deArden-
nen ligt plusminus 25 centimeter sneeuw en langlaufen is vrijwel overal mogelijk. De
weersverwachting is echter ongunstig en de kans bestaat dat het vanaf vandaag of vrij-
dag gaat dooien.
In deDuitse Eifel ligt twintig tot veertig centimeter, in het Sauerland plm. 40 centimeter, in
de Harz 30 tot 50 centimeter en in het Zwarte Woud omstreeks vijftig centimeter.
In de Alpenlanden Italië, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk zijn de skimogelijkheden
goed tot zeer goed. De weersverwachting voor de Alpenlanden is gunstig te noemen.

Het zal duidelijk zijn: de Madri-
leense Sierra zal als skigebied
nooit zon bekendheid krijgen
als de Spaanse Pyreneeën of de
Sierra Nevada. Maar wie in de
winter voor zaken of plezier een
bezoek aan Madrid brengt en
ook nog even voor een uur of
twee de lange latten wil onder-
binden, kan daarvoor in de Ma-
drileense Sierra redelijk terecht.
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hapje her slokje der
door nino tomadesso

_■_) 3S_____ïi_________l

; *esis |', rWu K 33.Roermond, tel. 04750-16141.
tl'n Openingstijden di.t/m vr. 9.00-18.00 u..
«9 30-17.00 u, do koopavond.

# De vier Madrileense skioorden bieden de wintersportliefhebber alles wat hij verwacht.

f limburgs dagblad

korte toer bier. PAUL STEVENS, 'patron'
van Prinses Juliana, noemde het
gebeuren bij voorbaat een 'culi-
naire happening. En weidde
verder uit: ,^.ls wij hier in Lim-
burg praten over ambiance, gast-
vrijheid, traditie, vakmanschap
en topkwaliteit, dan zijn de Ko-'
ninklijke Brand Bierbrouwerij
en restaurant Prinses Juliana
van deze begrippen duidelijke
exponenten". Op dit (waarde-
)vlak blijvende, vulde chef-kok
OTTO NIJENHUIS en zijn briga-
de precies in wat Stevens bedoeld

Dertig jaren geleden ongeveer
verliet RAOUL MORLEGHEM
zijn stad Brussel teneinde in Val-
kenburg voor een uitgelezen ge-
zelschap smulpapen een menu te
bereiden op basis van Belgisch
bier. Gueuze Lambiek, als ik me
goed herinner. De faam van dat
menu was al naar het Geulstadje
vooruit gesneld. Want, in het
Brusselse hadden onder anderen
tal van gekroonde hoofden van
die gerstenat-gerechten gesmik-
keld en deprettige herinneringen
er aan waren via via inmiddels

tijdje vrij
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

Geef stotteraars
even de tijd. '

NEDERLANDSE STICHTING
VOORLEPRABESTRIJDING

Wtbautstraat 135,
1097DN AMSTERDAM,

tel. 020-938973.

I^Êlr^msgsm-i Minolta reflexcamera Haking Vision Pentax compactcamera "60 Number Ones of
\ Ê3ÊÈ\^^ L / 30001kit md. AF35-80 mmobjectiefen 314iflitser COlTlDaCtCamera Zoom 70Xautofocus * volautomatisch ookde the SJXties"

v 1 J \mSSf I WQmilm 'macro instelling* intelligentautofocus systeem belichting * haarscherp objectief * macro * dubbel . ,_"___.V A_# ÏA'Akt' f * belichtinqssvsteem ■M___-"Ttra> - ,u fS-6"34 mm lens automatische fllmgevoelig- opnamen * zelfdenkende flitser. Fantastische 3-CD box 60 nummer 1 hits uit de
_KmM______<' -LV^j f f 3'l M * automatisch multi heidinstelling * voor en achteruitautomatisch ,_*^^^SlllMM____________»i: 60-er jaren * o.a. Shadows. Beegees, Righteous

________t___r______T '■~ -fc__-A_V_4_t_l__J § „"„m„,i,ol" St -^'"a filmtransport * invulflits *in bordeauxen zwart. _É|é |§§ Brothers, Moody Blues, Roy Orbison, FleetwoodMac efl
__^^^^_ CT _H I mw m proyrammaKcuzc. |!3§s ____&&g**'w*^_£_^&_ra_j_£_j_i _«___n_ ;_s-^ _______„

HC ■ i^f^^H Jf ï^_____l® ________S__ïu^ï^ *?_» "** HËi II Jft _^r

I _^ v^v 1 _^_______________^fl^-___S "f-*"*^^^^^^ "*" ~—~ w3» f|\
__________f_^v|_____[ ■-^^^^^^^^^^^ ~~] [^^^_____H Philips oplaadbare I fiQQ_^_i-*"lË__Ë -^-*I^^^B^^^^ __________MOTOTVVMl-IVI9VHTfflff_[ _PW_H batterijen(penlite) I W77

-^-^^^^^^^^^ ?-Wil3i".y_".l^ lN*Mk__ per4vanaff /"

Aurlin mirlicpt m*»t PH *20 nummers programmeerbaar * shuffle I WÊÊÊËËÊËÊmWÉmWËÈËÈÈ^ _P"_[_Q'u_-_fJ_ï*_le ___. II
TX-CD7oo*tunermetFM.MGenLG voorBenl2cm CD's * aansluiting voorhoofcttete- I 11 Cl ** l| ___

ffi iÉiÉi _t^i|*_CM l^l"
ontvangst * dubbel cassettedeckmet high speed foon * diverse zoek- en fterhaalfunkties. I f»Yf^f/\fr>_f\au 4|^ jaar I ■_*

dubbing * 3-bands equalizeren Bass H jj&g|| HK|n|: f IË_i________________««i^PW^ 1 %J| ■*P2D > />_/»
Boost sound systeem * programmeer- I i__fl_fl| _HV__tlt3f?3_nn_K7ill_Mlll)^_l Comnio* __. I,>]^J|L_,.: '^^^jf^m^-

ESBSSjj ,_„__ gen* opklapbaartoetsenboni I r \uitbreidingvoorde
_^& _^j^

j_^___r' I »f" * r^o^-ssor rnstmij'K'il "^SAfi^ **° _jL

jl__rTr^^r^^_i 11 r^^ r W W Kflfrfll-iirari. ir~_ ■ W m\ __r II * Superdeluxe j^rr^^^gËfJßSg : 4_._^^M f". " Tj _-_-.-.-.-.-.-.-.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^_m H_H______. _^H ___r II softwarepakket^Bfl

'>^ ' T AW7502 *FM stereo, MG en LG * dynamicBass Boost k __________L .__r __TB____l________■_■_■___, TOOO ■ P^ïf^Svia aparteversterker en luidspreker * dubbel Kifc __i___| ___T_s)_f^i_M^w__i __ff^^^^^_^^^'*~ iV ' iff_^lfBw lI^JcT "~^-^SSonV mini hi-fi SYSteem cassettedeck met high speed dubbing* 3-bands IM, : "■gJJJüfcmj II «■/ / "
8 |-^ P^feN^r

MHCISOO * 2x40W versterker met dynamic bass feed "»._^ * 5 luidsprekers. pt m^^^^Êrn -E-ltH-Jtl _^B/K.fl
back * synthesizer/tuner met 30 voorkeuze- *-■ —__ «"^^ 2?^^^^ocassettes

* md. baxtn en afstandsbediening. gigK |_^^^^^^^^^"^ *T_lNh BÊT1
■■ J? I / QQQ

I—prat",rail^—v ~"\ M wk Dkïii *#i "*#! Nee printer kJ [fe«:^'/# i/#' liil'-Mfc-Éil I IlillllßiißMiiÉrl ■ m PhllipS VideOreCOrder P2+*24naaldsmatrixprinter*printmax. 192
VR2OO * 42voorkevreeze«ders * timervoor 4 karakters per sec. * resolutie 360x360 * 8Kb input %B Va.jM^^^P" I programma's* go-toen memory * versnelde beeld- buffer * tractoren frietion feed * mcl. aansluitkabel. %m

_i-i-i-k_^_^_M_M-_^_l ...^.^.MtfV^ Infl -_f<.liiiHiißt-n_lt-fift.nn _BB _^i^^

"*_______» -______=_. jlöa I É J ft ftP»*^*! HuTOl. ____________________! ___9_t__L_l'r.i.LmJirr.rTm1 11111 "^jl r -T-ll Rk CTI7O * FM-stereo /■ V
ZT"~mm' m"~~' I S^si_^ en MG * autoSt°P É 1

V r. ,=^-;;__cn_jia__y .^^^ r ,■ i f _B*-B 1
"^_^_^_i_^_^_^k_^C _______^' "^mtMMmJm^mmkmmL^^m^^' -»-^-^-------^

««■ hoofdtelefoon. |/« rfffl imr

"^^^Ifcf ,*k <fc <Tll| TR-4S * dekleinste en de lichtste video 8 ""^^^I_r __T __.' _fT_B^^^^^^ ÜL-I-Titr'7-f I ""I '_■■_,_ camcorder * autofocus * autoiris * 6xmotorzoom Wftjj^^ SMIL _fc_^_2_|_si__a___l _V7?_!^lf_f_'Ti^l_f'}'_-W/'J_.<fl'i^iM_^^^^WWTW^^^^ _~^^^B^^_. met macro _____-^^"P___^___r^^^"^"',^^^fc-»_ ______
r
i^p^_P___l'^__r'^^^_W ■-nnfcrlß" li-l'ntni-l"lliirllii l"

opöso* fm. mg. w_, U3♦cassetterecorder» es- Texas Instruments Infobank ■ _H__b r

Effectieve jajrrerten. wettelijke aanrje_iing2S 2% V.a Comfort ftl —--I r __- ■_■ -B kk^ --ft» _#*^|A __ft___#_^_. IA 4B_^_k_i_^_P%_._l_#__B ■■ i_. m i.
Rnanclerlngen. Alleaanbiedingen i_n geldig zolang devoorraad strekt I MmJÊM ■ V _i_V __^_l I I __^____w_L__l_V I U Vindt OlXOns ln:

.^hliCn^ra^rrten. Hl^.H^i-I^l.^■^■^■M I VI Vl I %" Heerlen Promenade 41. 045-713826

__ Als u ons voor 12 uur D ■—, LimburgsDagblad H.I-& _C _■ I
(Ml nï_rV*AiA C 's ochtends belt, staat, uw Od

PICCOLO de volgende dag al fl-d 1* 71QQAA~, ■■ jn hef Ljmburgs Dagblad. V*t>J-# '^^***J
■->—_t_-_-Ml_-_--__^_-----------_---«»-------_-_-_-----_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_--^

Donderdag 20 december 1990 " 28Limburgs Dagblad



RTL Plus

RTL 4

Nederland 3

Nederland 2

SAT1

RAI UNO

België/TV 2
l8'30 Nieuwskrant.
óf 5 The bold and the beautiful.CeDAfl-79-
-tiet ro 9ramma van ACV-Informa-
' 5 Mededelingen, programma-

ls 32'cht.*5 Nieuws.
u i-estival van Vlaanderen. Der

*eit en Der Winter uit Die Jahres-h'ten van Haydn. La Petite Bande en
m. k°or van de Vlaamse* Opera

Moeilijke liefdes. Van-
'iefd Brieven uit net Park. Twee ge-
de? la,en nun liefdesbrieven door

elfde schrijver schrijven, en deze
hun' s,eecJs meer zijn stempel opvn relatie te drukken.

België/RTBF 1

18.55 (TT) Het klokhuis.
19.10 Design classics. Serie over

producenten die het gezicht van de
20e eeuw bepalen. Afl. 2: De Volks-
wagen kever.

19.35 Bekijk het maar. Comedyserie.
Afl. 4: Verwarring. Malcolm krijgt van
zijn vriend Terry een aantal raadge-
vingen inzake de liefde.

20.00 " «Journaal.
20.25 Na de kermis. Tv-film uit 1986

van Anthony Simmons, bewerkt naar
de novelle On the Western circuit van
Thomas Hardy. Edith Farnham heeft
de zorg voor het platelandsmeisje
Anna op zich genomen en helpt haar,
met het schrijven van liefdesbrieven,
die grote consequenties blijken te
hebben.

22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Met om 23.00 Den

Haag Vandaag.
23.15 Om het behoud van de aarde.

Les 4.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Hannah Gordon in 'The day after thefair. (Nederland 3
20.25 uur)

EO
jiO.Oo (TT)Vrouw zijn. Magazine voor
J de vrouw.
'""45-11.00 TV-Fruitmand. Geestelij-
ke liederen op verzoek.'3.00-13.05 Nieuws voor doven en

| slechthorenden.
r'S.OO Bioko. Aflevering uit Wildemess, West Africa.

's-40 Ceddie. Afl. 4. Lange dagen.
Ceddie is weer terug uit Engeland.
Jammer dat hij zijn opa niet heeft ge-
zien en dat zijn vader is achtergeraakt
"iet zijn werk en lage dagen moet ma-
ken om het in te halen.
'6-07 Het kleine huis op de prairie.
Afl. 11: Kind van de rekening.

'6-55 Torn was liever tien gebleven.
Tekenfilm.

'7-05 Ik ben Benjamin Ben. Kinder-
Progbramma.
7.30 " «Journaal.
j'-40 Tijdsein 1. Actualiteiten.'8.30 Avonturenbaai. Afl.: De voge-
'aar. Nicole en Grant proberen het
hysterie van de vergiftigde valken op
'e lossen.
9.00 "«Journaal.'9-20 Overal en nergens. Portret Pir-

! "iin Zurbriggen.
'9-55 Ronduit filmhuis. De weg te-
ru 9, speelfilm met aansl. discussieover weglopen van huis.

«1-30 Doelen Kerstconcert. De ko-
ten Deo Cantemus en Song of Praise
uit Rotterdam; Femmy van der Weg
(sopraan) en Hans Scheijen (bas)"35 In het licht van kerst. Kerstac-
'ie van EO Metterdaad.«3.00 " «Journaal.3.05-23.35 Kerst in Noorwegen.
Gesprek met het Noorse softenon-
slachtoffer Juditch Karin Steinnes.

07.25 Today's Viewing. 07.30 BBC
Breakfast News. 09.50 Daytime UK.
10.00 News and Weather. 10.05 Bramw-
ave. 10.25 Dish of the Day. 10.30
People Today. 11.00 News and Wea-
ther. 11.05Playdays. 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
The Duty Men. 15.20 Rough Guide to
Careers. 16.00 Arabia: sand, sea and'sky. 17.05 Advice Shop. 17.35 Maid
Marian and her merry men. 18.00
Newsround. 18.10 Blue Peter. 18.35
Going for Gold. 19.00 Six O Clock
News. 19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the Pops. 20.30 Easten-
ders. 21.00 Tomorrow's World. 21.30
Volgens aankondiging. 22.00 Nine
O'Clock News. 22.30 Smith and Jones.
23.00 First sight. 23.30 Newsnight.
00.15 Behind the headlines. 00.45-
-01.05 Friday's Viewing.

Eurosport

05.45 Ochtendprogramma's. Met
o.a. Atoukado en Classique.

07.00 Ontbijtnieuws. Met Jan de
Hoop, Mare Jacobs en Victor Deco-
ninck.

09.00 Ochtend- en middagprogram-
ma's. Met o.a. Channel E, Rete Mia
en Beton Bidon.

14.20 The edge of night. Tv-feuille-
ton.

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

15.35 The Bold and the Beautiful.
Serie.

L2>v
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045-739300
18.55 Goede tijden slechte tijden.
19.30 Avondnieuws en Weer.
19.55 Rad van fortuin. Hans van der

Togt.
20.25 Rons Honeymoon Quiz.
22.05 Life goes on. Televisieserie.
23.00 Match: Barend & Van Dorp.

Sport.
23.55 Laatste Nieuws. Loretta Schrij-

ver.
00.05 Soap. Comedyserie.
00.35 Nachtprogramma's. Met o.a.

Rete Mia en Classique.

06.00 International business report.
06.30 Newsline. 07.00 The D.J. Kat
show. 08.30 Amerikaans honkbal.
09.30 Eurobics. 10.00 Kunstrijden op
de schaats: Sunlife skate toernooi van-
uit Canada. 11.30 Surfen: Coke Classic
vanuit Sydney, Australië. 12.00 Paar-
desport: Concours hippique vanuit
Olympia, Londen. 13.00 Eurobics.
13.30 Snooker: Dubai classic. 15.30
Tennis. 17.30 Zwemmen: EK synch-
room zwemmen vanuit Desenzano, Ita-
lië. 18.00 Ski report. 19.00 Motor sport.
19.30 Eurosport nieuws. 20.00 Biatlon:
vanuit Les Saisies, samenvatting.
21.00 Rodelen: Worldcup dames enkel
en heren dubbelvanuit Sarajevo. 22.00
WK Aerobatics. 22.30 De geschiedenis
van het voetbal, documentaire. 23.30
Goals!!!! 00.00 Eurosportnieuws.
00.30-02.30 Snooker: Dubai Classic.

nele pad te begeven.
00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Over-

peinzing door Hans Joachim Kulen-
kammpff.

16.00 Télékids. Kinderprogramma. '17.00 5 Uur show. Met Viola Holt.
18.00 6 Uur Nieuws. Presentatie: Je-

roen Pauw.
18.15 Prijzenslag. Hans Kazan.
18.45 Scrabble. Spelletje met Manon

Thomas.

NOS
09.00-09.05, 13.00-13.05 en

17.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

18.00 Wij zijn zigeuners. Documen-
taire over zigeuners.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT) Jeugdjournaal.

'3-00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.30 ""Journaal.
VERONICA
17.40 Bouli. Tekenfilm. Afl.: De kerst-

man.
17.45 ««Baanbreker. Voorlichting

over banen op LBO- en MBO niveau.
18.10 ««Top 40. Met Erik de Zwart.
18.55 (TT) Jackpot. Spelprogramma

met Eddie Keur.
19.20 Heilige koe. Auto- en motor-

sportmagazine.
20.00 (TT+««) Journaal.
20.27 (TT)ln de Vlaamsche pot. Afl.

12: Schat van een mens. Karel's va-
der komt logeren. Dat kan heel gezel-
lig worden, maar Karel denkt daar an-
ders over.

21.10 Op jacht naar devos. Spelpro-
gramma waarin Karin Vlasblom per
helicopter opdrachten uitvoert voor

de kandidaten.
22.05 ""Nieuwslijn. Actualiteiten.
22.45 Married with children. Come-

dyserie. Afl.: Zo moeder, zo dochter.
23.10 ««Berg je voor Berg. Talk-

show.
00.05-00.10 ""Journaal.

Duitsland 1

Duitsland 2 Super Channel

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Ontbijt-tv met elk half
uur RTL aktuell.

08.35 Télé-Boutique.
09.10 Die Springfield Story. Serie.
10.00 Ein Schicksalsjahr. Afl. 1:

Weihnachten (2).
10.55 Frisurentips.
11.00 Télé-Boutique.
11.25 Sterntaler.
11.35 Riskant! (Herh.).
12.05 Der Preiss ist heiss. Spelshow.
12.35 Polizeibericht. Afl.: Aus der

Traurn.
13.00 The bold and the beautiful.

Serie.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.10 Die Springfield Story. Serie.
14.55 Die wilde Rosé. Mexicaanse

15.40 RTLaktuell.
15.43 Ihre Wirtschaft heute.
15.55 Buck James. Afl.: Ein kleines

Wunder.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.15 Der Preis ist heiss.
17.45 Sterntaler. Spelprogramma.
17.58 RTL aktuell.
18.00 California Clan. Amerikaanse

serie.
18.45 RTL aktuell. Aansl. Karlchen.
19.20 21, Jump Street. Afl.: Ausge-

nutzt.-
-20.15 Kompanier der Knallköppe.

Duitse speelfilm uit 1971 van Rolf Ol-
sen. Met: llja Richter, Eddi Arent,
Christiane Rücker e.a.

21.55 RTLaktuell.
22.05 Bloodstone. Amerikaanse

speelfilm uit 1989 van Dwight Little.
Met: Brett Stimely, Rajni Kanth, Anna
Nicholas e.a.

23.40 Tote werfen keine Schatten.
Ingionocchiati straniero...l cadaveri
non fanno ombra, Italiaanse western
uit 1970. Met: Hunter Powers, Chet
Davis, Simone Blondell e.a.

01.40-01.45 Aerobics.

07.00 Daybreak. 08.30 Financial Times
Business Weekly. 09.00 World news.
09.10 The mix: Japanese business to-
day. 13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On the air. 18.30 Blue Night.
19.30 World news and weather report.
19.45 Time Warp. 20.00 My dear se-
cretary. 21.30 Hollywood stars. 22.00
World news, weather report. 22.15 Tar-
zan in Manhattan. 00.10 Supersports
news. 00.15 World news,weather re-
port. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp. 01.45 The Late Night Mix.

MTV Europe

18.33 Sinha Moca. Braziliaanse serie.
19.00 Aktuelle Stunde. (19.45-19.58

Programma van de regionale stu-
dio's).

20.00 Wichita. Amerikaanse speelfilm
uit 1955 met Joel McCrea, Vera Mi-
les, Lloyd Bridges e.a. De beroemde
Wyatt Earp wordt door de burgers van
Wichita tot sheriff gekozen.

21.18 Filmtip.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Lippe-Detmold. Reportage

over de voormalige Duitse vrijstaat
Lippe.

22.30 Deutsche Paare. Süchtig.
23.15 Heilfasten. Reportage over

hongerkuren. (herh.).
23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur

Nacht.

07.00 Awake on the wildside. 10.00 At
the movies. 10.30 VJ Paul King. 14.00
VJ Maiken Wexo. 16.00 Yo! MTV raps.
16.30 Club MTV. 17.00 MTV's Report.
17.15 News at night. 17.30 Prime.
18.30Rewind '84.19.30 At the movies.
20.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Saturday
night live. 23.30 MTV's Report. 23.45
News at Night. 00.00 Rewind '84. 01.00
VJ Maiken Wexo. 03.00 Night videos.

CNN

Charles Chaplin, Merna Kennedy,
Betty Morrissey e.a. Op de vlucht
voor enkelevijanden komt de zwerver
Charlie in een circus terecht. Hij wordt
verliefd op een paardrijdster en om in-
druk op haar te maken probeert hij
een circusnummer uit.

20.40 «Fotofinish. Om weer succes
te hebben denkt de fotograaf Jupp
een slim plan uit. Hij zal zelf een toren
opblazen en met de camera klaar
staan om een sensationele foto te
maken.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Lore Wagner. De echtgenote
van de minister-president in gesprek
met Christoph-Michael Adam.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Die Lady mit dem Colt. Afl. 9:
Die Palermo-Connection.

23.15 Montreux-Jazz-Festival '90.
00.15 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn, serie.
09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Love Boat,
serie. 09.50 Teletip Gesundheit. Aansl.
Horoskop. 10.00 SAT 1. Bliek. 10.05
SAT 1 - Teleshop. 10.30 Der letzte Be-
fehl, speelfilm met John Wayne. 12.15
Glücksrad. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 Garfield.
Amerikaanse tekenfilmserie. 14.30 Te-
letip Koehen. Aansl. Horoskoop. 14.40
Love Boat. 15.30Miranda. 15.55 SAT 1
Teleshop. 16.05 Rauchende Colts.
17.00 SAT 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Aansl. Tekenfilm. 17.35 Teletip Auto.
17.45 Programmvorschau. 17.50 Ein
Duke kommt selten allein, serie. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.05 Glücksrad. 19.50
Weer. 20.00 Fort Board, spelshow.
21.00 Verflucht, Verdammt und Hallelu,
Italiaanse westernparodie met Terence
Hill. 23.10 SAT.I Bliek. 23.20 Philosop-
hisebe Exkursion. 00.20 Vorsicht,
Hochspannung! Tv-spel. 00.45-00.55
Programma-overzicht.

—— —
SSVC

06.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Die deutsche Einheit. De een-
wording van Duitsland. Afl. 3: Ge-
trennte Wege (1953-1961).

15.00 Forsthaus Falkenau. Afl.:
Fernweh.

15.55 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 ««Anna, ist Sic für Beifall

noch zu jung?. Kerstserie.
" 16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 " "Tele-illustrierte. Namiddag-

magazine.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Serie. Afl.: Wer wagt, gewinnt.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Urlaub mal ganz anders. Drie

verhalen over reisliefhebbers: 1. Her-
lichen Glückwunsch zur Scheidung.
2. Wie war's in Karatschi? 3. Ziegen-
kase und Brot.

20.30 Die Jörg Knor Show.
21.00 Doppelpunkt vor Ort. Du

weisst nie, was kommt! Documen-
taire over jongeartsen die eerste hulp
verlenen in Oberhausen.

21.45 Heute-journal.
22.10 ««Live. Talkshow vanuit de Alte

Oper in Frankfurt.
23.30 Alles Paletti. Tv-film naar een

novelle van Leonhard Lentz. De 14-
-jarigeKai Wodar heeft het moeilijk. Hij
is pas verhuisd en zijn vader, de trai-
ner van de plaatselijke voetbalclub,
heeft het veel te druk. Als Kai eindelijk
nieuwe vrienden heeft, wil zijn vader
weer verhuizen omdat de club geen
succes heeft.

01.10 Heute.

Duitsland 3 West

13.00 Rainbow. 13.15 Playdays. 13.35
Neighbours. 14.00 News and Weather.
14.30 Take the high road. 14.55 Food
and drink. 15.20 Teil the truth. 15.45
Children's SSVC. 16.00Corners. 16.15
The all New Popeye Show. 16.35
Heartbeat. 17.00 Byker Grove. 17.25
Blockbusters. 17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale. 18.40 News and
weather. 18.55 Strike it lucky, quiz.
19.20 Tomorrows world. 19.50 Des
O'Connor tonight. 20.40 Christmas co-
medy classics: Porridge. Prison Officer
Mackay is going on a course but Flet-

07.00 Headline News Update. 07.30
Moneyline. 08.00 Headline News Up-
date. 09.30 CNN N.wsroom. 10.00
Headline News Update. 12.30 CNN
Market Watch. 13.00 Headline News
Update. 13.30 Business Day. 14.00
Headline News Update. 15.00 Larry
King. 15.30 Headline News Update.
16.00World Day. 17.00 Headline News
Update. 18.00 Crossfire. 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 International
Hour. 22.00 World News. 22.30 Headli-
ne News Update. 23.00 World Busi-
ness Tonight. 23.30 Showbizz Today.
00.00 The World Today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime News.
03.00 Larry King. 04.00 Headline News
Update. 05.00 Showbiz Today. 05.30
Headline News Update.

°6-Oo Frühinformationsprogramm.
Tagesschau.

£-03 Dallas. Afl.: Liebesdienst.
Verkeerstips voor ouderen.Onderweg in de stad.0.00 Tageschau.

°-03 Berlijnse joden en de Duitse
Hereniging, (herh.).0-35 Arbeit und Beruf.
i.Oo Tageschau.
'"03 Verkehrsgericht. Serie nage-
speelde verkeersongelukken.
«"35 Urnschau.

.*-55 Persoverzicht.
«00 Tagesschau.
»-05 ARD-Mittagsmagazin.
3-45 Wirtschafts-Telegram.
4-00 Tagesschau.
4-02 Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.
4-30 Nussknacker - Ein Fall für
ürei. Die Jagd nach dem Beck-

.^anns.5.00 Tagesschau.
*03 Talk taglich. Talkshow.
5-30 Starke Stücke. Tv-magazine.
5-00 Tagesschau.
6-03 Medisch Centrum West. Afl.2°- Hoofdzuster Remi heeft liefdes-

verdriet.,-30 Die Trickfilmschau. Teken-
1_'ms-Geschichten von anderswo.

India.
l7 ,1S Tagesschau.
1?25 Trickparade.

■35 ""Baywatch. Afl.: Reisendesl_\asser-
ïj-30 Hier und Heute.
'"52 Falcon Crest. Afl.: Das lange
laarten-
Jon8 Programma-overzicht.
w.OO (TT) Tagesschau.
JS Pleiten, Pech und Pannen. Met

j0Max Schautzer.
jj.^6 Tagesthemen-Telegramm.
j-57 Der 7. Sinn. Verkeerstip.'"00 Der Erfolg ihres Lebens. Afl. 1:Uer Sturz. Ooit heeft Maxi zich van fo-

ornodel weten op te werken tot deaaste medewerkster van de coutou-er Francois Ardel. Na enkele jarenr°eg ArdeLhaar ten huwelijk en hoe-ï'el het niet haar grote liefde was,
ze toch lange tijd een harmo-

jj'aus huwelijksleven geleid.
<3 n Ta9estnemen- Actualiteiten.,:00 Es begann bei Tiffany. Tv-spel

■^erh.). Al toen hij een kleine jongen
" New Vork was, kon Ryder de verlei-n 9 niet weerstaan zich op het crimi-

17.05 Teletekst-overzicht.
17.30 Cursus maatschappijleer. Les

13.
18.00 (TT) Die Sendung mit der

Maus.
18.29 Programma-overzicht.

06.55 Ochtend-tv.
13.30 Nieuws.
14.00 II mondo di quark.
14.45 Primissima: boeken.
15.15 Cronache Italiane.
15.45 L'albero azzurro.
16.15 Aspettando Big!
17.35 Spaziolibero
18.05 Fantastico bis.
18.45 Un anno nella vita.
19.50 Nieuws en weer.
20.40 San Remo cantautori.
23.10 San Remo: famosi.
00.00 Nieuws en weer.
00.25 Mezzanotte e dintorni

08.15 Tele-Gymnastlk.
08.30 Maatschappijleer. Les 13.
09.00-10.48 Schooltelevisie.
16.30 At the Zoo. Serie Play time.
16.45 Au magasin. La vie quotidien-

ne.
17.00 Die Stadt mit den goldenen

Dachern. De enige professionele
sprookjesvertelster in Duitsland.
(herh.).

17.30 Cursus maatschappijleer.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 D'Artagnan und die drei Mus-

ketiere. Afl. 24: Die Falie.
18.51 Philipp. Afl.: Von einem ande-
ren Stern.

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 «Circus. Speelfilm uit 1926 met

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Quiet conspiracy (4 en slot).

Thrillerserie. Een sportvliegtuig staat
al klaar om te vertrekken met aan
boord een grote som geld, maar wie
is de passaagier?

20.50 Première film & video.
21.30 Panorama.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Vandaag.
22.50 Verrassende vertellingen. Se-

rie verhalen. Vandaag: Run, rabbit,
run, van John Jacobs.

23.15-23.20 Coda. Rêve d'enfant. Jer-
rold Rubinstein (viool) en Dalia Ouziel
(piano).

België/TV 1
w Het Capltool. Afl. 123. Myrna
6v6n Julie dat Trev nooit achter een
o 6 ntueel huwelijk met Tyler heeft

Ï8.00 5!.ie"ws.
1S-05 d Tak' Animatieserie. Afl. 204.U.JQ rftoballon. Kleutermagazine.
l8-3s , alvira C6). Poppenreeks.«e Jennifers tocht (4). Jeugdse-
l903 e,v6rn °uren (484). Serie. Charlene
llllllln cm'de ware aard van Sues pro"

14.25 Vacaturebank. 14.40 Endless
love, Amerikaanse speelfilm (1981)
met Broke Shields, Martin Hewitt, Shir-
ley Knight e.a. De 17-jarige David Axel-
rod en de 15-jarige JadeButterfield zijn
smoorverliefd, en haar ouders hebben
hier alle begrip voor. 16.35 Videoclip.
16.40 Nouba nouba, voor de kinderen.
17.25 Jeu des étoiles. 17.35Riek Hun-
ter, serie. 18.25 Weerbericht. 18.30 Le
dix-huit trente. 18.40 Marmots, spelpro-
gramma. 19.00 Ce soir. 19.20 Jeu des
étoiles. 19.30 Journaal. 20.05 Consu-
mentenmagazine. Vandaag: Le cham-

pagne. 20.30 La riche, Franse speel-
film. De alom gerespecteerde commis-
saris Michel Varta moet de moord op
een homosexuele kunstenaar onder-
zoeken. 22.15 Le monde du cinéma.
Fimrubriek met Sélim Sasson. 23.50
Laatste nieuws. 00.10-00.15 Beursbe-
richten.

———-"

België/Télé 21
17.10 Le monstre de Tinguely. 18.10
Radio 21.18.40Porte ouverte a latelier
jeunes cinéastes. 19.00 Radio 21.
19.30 Journaal in gebarentaal. 20.00
Le magazine de l'opéra. 20.50 Billy
Boy, tekenfilm van Tex Avery. 21.00
Journaal. 21.30 Un grand seigneur,
Franse speelfilm met Bernard Blier, An-
dréaParisy, Louis de Funès e.a. 23.00-
-23.20 Coup de film, filmmagazine.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15Temps Présent.
17.15 Regards de femmes. 17.45
Quand c'est bon. 18.00 Télétourisme.
18.30 Des Chiffres et des Lettres.
18.50 Bons baisers des francofolies.
19.00 Flash Infos TVS. 19.15 Clin
d'Oeil. 19.25 Bonjour la france, bonjour
l'europe. 19.30Le 19/20. 20.00Au nom
de la loi. 21.00 Journai Télévisé et Mé-
téo. 22.35 Tous a la une. 23.15 Flash
Infos TVS. 23.25 Nord-Sud. 23.55-
-00.50 Continents francophones.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 AVRO Ra-
diojournaal (7.30 en 12.30 Nws
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 14.07 Tekens in het
land. 15.07 NOS-Aktueel. 16.07
Echo-magazine. (17.30 Nws. 17.32
Goal) 18.35 Man en paard. 19.03
Onder tafel. 20.03 Voor wie nietkij-
ken wil. 22.45 Man en paard extra.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Voor wie niet slapen kan. 1.02Zin-
gen in de nacht. 2.02 Notenkraker.
3.02 Gospels van toen. 4.02 De
Ochtend-mix. 5.02-7.00 Wakker op
weg.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Goeden-
morgen Nederland. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu 8.20
Goedemorgen Nederland, vervolg.
9.04 Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein Publiek. 12.04
Lunchpakket (13.04-13.20 Hier en
nu). 14.04 Heer en meester. 15.04
Beste Beer. 16 04 Discogram.
16.47 lets anders. 17.02 Holland in
de file. 19.02 De Will Luikinga
show. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moutshow. 8.04 De TROS middle
of the road show. 10.04 TROS
Gouden uren. 12.04 50 Pop ofeen
envelop. 14.04 De nationale top
100. 18.04 De avondspits. 19.03
TROSdancetrax. 21.03 De cd
show. 23.03-24.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Ochtendstemming.

(8.00 Nws.) 9.00 Veronica's mees-
terwerken I, Koor en Ork, Neder-
landse Bachvereniging. 10.30 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.58 Veroni-
ca's meesterwerken II: Barokfor-
matie van het Radio Kamerork.
NOS: 13.00 Nws 13.02Nederland
muziekland klassiek. Peter Bree in
gesprek met pianist Paul Komen
14.00 Metronomium. 15.30Zeggen

en schrijven. 16.00-20.00 De be-
weging met om 16.02 Het portret:
Charles Amirkhanian. 18.00. Nws.
Vervolg van de beweging. 20.00
Nws. 20.02 Het podium, met om
20.02 De wandelende tak: Malhoun
van Toulali. 21.00-24.00 Audio Art:
10 jaar Apollo-huis.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Wat zit er in de
kerstkalkoen? 10.00 De Zonne-
bloem. 11.00 50+. 12.00 Nws.
12.05 Kruispunt. 12.20 Tussen de
regels. 12.30 In de ruimte van de
psalmen. 12.53 In gesprek met de
bischop. 13,00Nws. 13.10 De Der-
de Wereld. 13.40 Da Capo. 14.00
Klasse. 15.00 Damokles. 16.00
NOS Cultuur metom 16.10De con-
frontatie; 16.25 De fascinatie;
16.50 De letteren; 17.00 De spe-
cial. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersbenchten. 18 00 Nws.
18.10 KRO-literair: Lezen voor de
lijst. 18.40 Dinimiz islam. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Personeels Management. 21.00
Pronto? 21.30 Indonesië: Taal en
cultuur. 22.00-22.30 Hoofdpijn te
lijf.

Omroep Limburg
7.07-7 58 Ochtendmagazine: Lim-
burg actueel, gast van de dag en
muziek. 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nws. 12.05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg Actueel, Consumen-
tenrubriek, Agenda en Muz. 14.02,
15.02 en 16.02Kort nieuws. 17.02
Reg. weerber. 17,05 Limburg actu-
eel (voor Zuid-Limburg op FM 95 3,
voor Midden- en Noord-Limburg
FM 100.3). 17.25-17.59 Het ei van
Sint Joost: progr. over volkscultuur
en folklore.

België/Radio 2
6.00 Nieuws 6 05 De eerste ronde.
Een wakker programma met mu-
ziek, spelletjes enz. (6.30, 7.00
Nieuws; 7.30 Nieuws en R.V.A.-
ber) 800 Nieuws 8.10 Bistro _
Co. 10.00 Nieuws. 10.03 Parkeer-
schijf. 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal 13.00
Nieuws. 13.10Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. Top 30 hits van gisteren en
morgen. 17.00 Radio 2 regionaal.
1800 Nieuws. 18.10 Over stuur.

Wekelijks automagazine. 20.00 Het
gelag. 22.00 Nieuws. 22.05 Boem
Boem. Zwarte en blanke pop
2330-6.00 Nachtradio. (24.00,
5.00 en 5.30 Nieuws.)

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll

België/BRF
6.30 Nws 6.35 Radiofruhstuck(om:
6.45 Wunschkasten; 7.00 Nws';
7.05 Adventskalender; 7.30 Regio-
nieuws; 7.45 Veranstaltungskalen-
der; 8.30 Overpeinzing. 9.10 Mu-
ziekexpress 1000 Gut Aufgelegt
(11.00 nws). 12.00Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender.
13.00 Frischauf. 14.05 Schoolra-
dio. Erdkunde. Die Lüneburger Hei-
de. 14.20 Country- & westernmu-
ziek. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.00 Nws. 16.05 Spotlight. 17.05
Oldiekiste 18.00 Reg nws 18 10
BRF Aktuell 18 30 Nws. 18.40
Jazz. 20.00-20.05 Nieuws

RTL Radio
4.00 Frühschicht. 6.00 Guten Mor-
gen Deutschland 9.00 Ein Tag wie
kein anderer. 12.00 Life-Style.
15.00 Feierabend. 18.00 Classic-
Hits. 21 00 Je t'aime. 00.00-04.00
Nachtradio.

Duitsland/WDR 4
4.05 ARD Radiowecker. 6.05 Mor-
genmelodie. 08.07 Morgenmelo-
die. 9.05 Musikpavillon. 12.05 Zur
sache. 12.07 Gut Aufgelegt. Star
der Woche: Lottie Krekel. (13 00
Mitmenschen) 14 05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.07 Mu-

sik-Express. 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen 22.30-4.05 ARD
Nachtexpress.

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiii

" Leslie Caron in 'Run rabbit,
run!'. (België/TV 2 - 22.50 uur)

blemen met de Murrays. Daphnes be-
zoek aan Clive heeft onverwachte ge-
volgen.

" Ursula Diestel en Thekla Carola Wied in 'Wie gut, dass es Ma-
ria gibt.' (Duitsland 2 - 17.45 uur)
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Nederland 1

BBC Europe

cher's joy is short lived when he learns
the identity of Mackay's remplacement.
21.10 L.A. Law. 22.00 News and wea-
ther. 22.30 Canned Carrott. 23.00 The
South Bank Show. 23.50-00.20 Rapi-
do, the cult music programme.

r limburgs dagblad _j televisie en radio donderdag

(ADVERTENTIE)

I.DE TOP.
|f VAN DEZE WEEK 1
I Vogelzang

Kerstaanbiedingen

TINA TURNER AA9S
Live in Europe *T*F«
DANCE CLASSICS A__9s
Vol. 13 + 14. a<ZO .
DIRE STRAITS A(>9s
Brother inArms _bO ■
PETER GABRIEL 0Q95Shakin'thetree _C.«S.

ALLANAHMYLES 0Q95
* Allanah Myles &0 ■

JULIO IGLESIAS AQ9SStarry starry night _"£«/ ■
POLICE AQ9SEvery breath you take -_■■ %7 ■
VANILLAICE 0Q95"lee leebaby" dLiJ.
BETTYBOO OO95
"BooMania" aCXj .
CHRIS DE BURGH 0095
"High on emotion live -?«__■■

Ö uocELznnc
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

radio
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__________H $ÉI__P Ukisll (-______■____,

____■! B^m___é^

Wij hebben de originele Helioform
kwaliteitsmerken in huis, zoals Vicci

m _R____f Varese. U vindt daarin een ruime keus.
JJ Van gekleed tot modieus sportief. Nu

komen betekent zeker slagen.

$ Ó952 Vicci Varese ___^^|i(CB f
_P_ I _■ iP

si W. s^^^^^^_£!!!ii' n^mmmmms.
fje luistert naar jevoeten en jestaaf op kwaliteit

__\____É______i

mouaoa^c ' DURLINGER
K*_fii W 0963 Vicc, Varese UU sdioemx voorthélegezin! UU

WtejJii.; Hf f 99 95 Grote Staat 36, MAASTRICHT. Tel.: 043-215832■F' Saroleastraat 18-20, HEERLEN Tel: 045-715000
Hoofdstraat sa, KERKRADE. Tel.: 045-452180

Stai-i K-MWWWIM-ll^-il^-BBËj^quality shoe shop^

De atletiekvereniging AVON houdt op
woensdag 26 december 1990 de 29e GRAUS
KERSTCROSS, een cross voor
wedstrijdatleten en trimmers.
Start: vanaf 12.00 uur.
Plaats: voetbalterrein Heksenberg Heerlen,
bereikbaar via de Heerenweg (weg van
Heerlen naar Brunssum).
Inlichtingen: de heer P. Bellefroid,
tel. 045-727867; op de wedstrijddag
vanaf 10.30 uur, tel. 045-217626.

Bk ,_________R_ll ■ t^' ■ ________Rif3SSS!3w

W-TZHERINHEr
MOOISTE KERSITAKKET

VAN HETJAAR?
VIJF KNALLENDE Als er nou één is die tijdens de december-feestweken flink uitpakt, dan is DE NIEUWE

VOORDEELACTIES* **at we' Peugeot' Want een fraaier kerstpakket zult u waarschijnlijk 205ACCENT: 19.995 —.
nergens in Nederland aantreffen. Ruim drie weken lang wordt u verrast «s~

Het is duidelijk: Peugeot met een keur aan schitterende extra's en klinkend voordeel. Dus wat let u Zojuist gearriveerd uit j
viert de laatste maand van $ËÊS&f(\ om tussen 6en 31 december even langs te komen om met eigen ogen te Frankrijk, een pareltje in het 7vs,£--_
een succesvol jaar bijzonder A^Hl) W3ter bij PeuBeot onder dekerstboom staat. Peugeot-kerstpakket: de 205 '((J/fif^

het jaar uitknallen. im\ auto die al bij de eerste aanblik feilloos
'~-"^^^^^ lll^f^ l

-êWl^l^^ÊSÊßlmmmmmmmWÊmfmë L______________ I ie taa' sPree^l- Zeker als je iet op zijn

11 W^gJl hebben, dus hou u vast: als u \\ De is tvPisc^ een auto

tussen 6en 31 decembereen '*2^\S>\\ voor iernanc' IT,et verstand
_„ „ ... in. i Speciaal voor dezefeestperiode is er in beperkte oplage de205 Magnum, \js§rrtï 1' i i"" r ""nieuwe 205 of 309 perso- GsS-a. ■ r_ " i u -cj ï _" _" * _n- ï ï tr ' X\ÊA \1 1 van zaken, want hii ot zii

-^ nieuwe i^j ui jvjj pciau |S?Wmet een gratis fabneksschuitdak en gratis antraciet metallic lak. Een \f| \%> ' '
nenauto koopt en die registreert vóór |j f / j/ magnifiek aanbod waar u eigenlijk nietaan voorbij kunt gaan. Profiteer 4^L^' kiest voor een auto die zijn
15-01-'9l, profiteert u van twee prachtige 'X/ È I van datkerstpakketvoordeel ter waarde van maar liefst 1.770,-! De 205 -^m^r succes als zakenwagen al_ , , '^_______^_ Magnum is er in 3-en 5-deurs, benzine en diesel. Prijs vanaf: 21.435,-. . . , c .
financienngsaanbiedingen. & X ruimschoots heeft bewezen. Irouwens,

Mogelijkheid één is een renteloze SOÊSÊ MËMHHfSiijp^S|L °°k P rivé kan ce 405-bestuurder werke-
lening tot maximaal 10.000,-bij de 205 of X' M Hff \\ Y\\. lijk alle kanten op. Want juist tijdens de
15.000,-bij de 309. Na aanbetalingrijdt u J______S_fi_H____Bi Ui il \\ X- actieweken komt uit ons kerstpakket bij
tot 1 juli 1991 zonder rente te betalen of ;

' wT *i _dÉ
aanschaf van een nieuwe 405 een wel

zelfs maar iets afte lossen. De aanbetaling Si ' Öf'! É^mêb>A^*a^mmmmWmm\ uiterst lucratieve inruilprijs voor uw

kunt u in de meeste gevallen heel simpel SS fgS&ï W^Ê huidige auto te voorschijn. Kom bij ons

oplossen door uw huidige auto in te H-Hl m im H 'Il langs in de showroom en ontdek zelf hoe
ruilen. Op 1 juli 1991 rekent upas af. ~^%^ jjjjjp&£ÈÊ~zz2 Bk /^m^^^^^ W jÉf interessanten fraai ook ditkerstkado voor

Mogelijkheid twee een lening over __PP^^ySF^-_P^_P¥^-_P*-i?Tf-H-P^P^P-P^*S^^i fPSWSÏI u uitPa^t! Tot spoedig.
z^r or jo maanden met n uiterst lage rente BH alle genoemde prijzen inclusief i_tw. exclusief afleverings-

van 8,90/ o effectief. Is dat aantrekkelijk Wat voor de ene Magnum geldt, geldt natuurlijk ook voor de andere. «y^
of niet' Overigens dit aanbod s?eldt voor at nouc^t dus 'n dat °°k ce 309 Magnum over een fabrieksschuifdak ( /)C>Vs»' particulieren,informeerbijuwdealernaar ra voorwaarden

beschikt. En uiteraard krijgt ude antraciet metallic lak ook gratis. Uw //ÊZÊÈf/ __
alle uitvoeringen. Dus bij de Magnums voordeelt niet mincler dan: 1.930,-! De 309 Magnum is verkrijgbaar in W/jf/ W}EIJf- C
betekent dit dubbel voordeel. 3- en 5-deurs uitvoering en in benzine of diesel. Prijs vanaf: 24.645,-. -^^L^r ■___■ La ■

DE DECEMBERSHOW VANPEUGEOT B\KT GOED UIT!
HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF

SEEGERS B.V, ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER BV., WINDRAAK 29, TEL: 04490-21944.

______■ PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

i im

KERST, joccasior'show
r_______l HW^^ft r "^'.

\_P u^___V^!?s ÊÊ H

SAMENWERKENDE

sélilPi
w\_af_C©^ * MAASTRICHTSE AUTO-DEALERS I
lH^»" .'u i.'M\'-^j'-_,j!.'];.»it'i.i.'i;;->''."-yv^■.■■-!'■;■"'i^'r.-j'u.-^-—

I W_*W__i^^^^<^

\ w*HL * \ _Nrf__■__. li

j

I WIJ GAAN ONZE DEUREN SLUITEN! I
II DAAROM MET DE GROOTSTE SPOED ft]

Fj VAN ONZE GEHELE VOORRAAD! gE| 6000 KLEDEN UIT I■ PERZIË, PAKISTAN EN INDIA ■
GELEEN: RIJKSWEG ZUID 193 TEL. 046-755052

/# ALARM jzJ-S(,06-IIS
ALSELKESECONDETELT

Maak er verstandiggebruik van.

pHRS
AANBIED l_W G E N

lf» r "i KRUIMEL-
ZUIGER %f^> JrupT^' ZUIGER JAQUAFAM IUIUrö Zuigt stof en water, mei
-Water-stofzuiger cicmmillY CaféPtBSSO eToZdSd 6"1

-1000Watt motor ELtURÜLUX rnmhin..tip ._„ en oplaadeenheid

tEïït Als de beste getest £°xetSp, JfZKÏr A_SS- en 3|aar garantie voor 8 kopjes en B,jHandyman
Moviespnis ia. Espresso app. voor #_fl _
Bi|Handyman Adviesprijs429,- 2 kopjes heerlijkekoffie /5JQCQ BijHandyman BijHandyman "_<

AEG luxe MODErII II MIELE
,; -Kompakt-Oprolsnoer ||W M^^^WSÈB II k"'^

- Metaïene
zuigbuizen |P-~ „Act\ufct \wSSHiI " !^e,alenbu'fen

- Kleur lichtgrijs lUjkft\0^ Z^SUÊfiII ' ,aar 9a '6

Adviespnjs 379,- I\wi^^^^mm\m BSSM Adviespriis 449 r
BijHandyman Y^^^^WÊ ■ BiiHandYman

_____________________________________ 1 _B_i---^^^~^-____________---^^-"--^^^
■_^r H mmm^A^t^^^WWÊAWÊMWÊWÊAWAIAIÊWtA^km^^^

\wmmmI WW ONDERDELENSHOP
Heerlen Saroleastraat 1| 045-710100
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_ iffl rii,. _J_-k_>__J_-.M_J_-»_s_ __***^ _■" ** HF ______E__l lf _______ hllfO flflliflo_rfl_«l_ri .___!» B
j-j^ _r____ lE___vk *_■ CIIVC lIUIIUCI UdM *jaw^-

■_..■■■' iHH|i _b___i, _Jt_B ___f^i______ Nfittj ""* ""'■■ w^dP ■ M«MJJ J__<É'i_P^

*Ln..OMno Grote collectie Grote collectie erenjac s u 113 M ft. 'Ki-overalls " co
i_«.««b_.0*....».« vele kleuren en fil ■■■■■^■■^■r^k.l l^_k.^flr

[verkleuren _, oft cft ÖailieS- herenkOStUUülS prijzen van
(dessins 1Z9,5U feestkleding voor jong en oud 49 en f/m gg QQ "i
f' der

QÜ7R
■ k in alle maten ' ' ■ %Hö_B__Plk 1.

E-^heren- leeds"-n en IQR HO GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN!
Lon*oinnc 1.0 Ril u-nuf #H Ml I üÜiUU HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond I parkeren j, Mpamaions 051,0 U Vdndï ff «ffjww :» S|TTARD Bragstraat t) teL 046-515656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond e£rka°ti ST «fl fl[ '*■
, ■

I LimburgsDagbladbpiccolos

r 9trompetten - cornerten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten !s&>" Mi^
" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten F\B&A emm\.

Z " slagwerkmstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /_^%*4sl H
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires fi \fl
" eigen huurprogramma met recht van koop T__^. /_■■

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, TrevorJ- James en
vele anderen..- ■

*lleberoemd»merken eexotoone In voorreed, w.o. Seimer " Conn - Yemehe "Peter Ponzol "Armetrong
' Juplter -Amen en vele enderen. J

i y

'C^^^j §\'a /#Tm3^_Rt Pr

__Uh_HÉ_-_H_BH_AÉ_H_HHH _HÉBH___P

wJm__r__S "S^Bi-P "* '■** 9__l 1^'"8PB Hr ;

Hf-m/-^ Afc~ Ife TJJ__rJI

_r H,;>' *ï' b y mLr at^^. __M____B _E_W. *!__. '"~***-^ .. *

___^^^ ■' '■^B "~ ~~ ~~ iWonenl I Dütitin]."'

Aw^JS^l70" 13 t/m 23 december
Ll__J-^—-^ spectaculaire verkoop
L^ showroommodellen.

IWONEN^^^BgBjjIHUH _ : ■

$0» ALTERNATIEVE PRAATJES GENEZEN NIET

4fL%- /____^)? AA A A A Stuur mij gratis de nadere informatie.
/yY f § i * ' Naam' ——' »_-£_-i/- Omtrent het begrip homeopathie ( ( ( ( ( /J>iJ__f__SK \ _ " _i w V V. V I \SKONINKLIJKE VERENIGING AfirPS'VSsjP^ > bestaan grote misverstanden. Voor >—^— V HOMEOPATHIEJrW t patiënten kan dat vele risico's inhouden. v__x nederland : Postcode:

\.^MÈt\t' ) Daarom deze landelijke info-campagne. Telefoon (020) 17.83.08 : piaats:
**t \^ï_*^~ ___ .-; — .-.._. —.-.__■.. _-.■--■.. _t-t ■■il * , _____~_.___.._.___' Ukunt deze bon gratis zenden naar: Ant-

GEZOND BETER WORDEN BEGINT MET JUISTE INFORMATIE jwoordnummer 16156. 1000 TE Amsterdam

"Komt u van deweek even
naar m'n arresteer

Mfc; "Hó hóóóóhó hóóóó, even alm'n
- paardekrachten tot stilstand brengen.

Inelke straatwaar feestelijk voordeel
welkom is. Ikheb ook veel vers, voor

Tingelingelingelingle-bells-jingle-

P_?__ïi_l _P «f *« Wk */r- \ x*\ JLcywai CLVïK-i tF ffi'fT^—*^^**!-!! IPJifc^ißßiW
_HHF«b. nu

"
'■ T "f*l""* '"""''**ïff '■:_ y m^^ ___________!

«H|j ■ .ïf^ '-' *^SSt tKffi _Hv__lM£F£ii______i

m J -■.tJyut3t* C *%&a&<'. |Ji ___fi_s B_S?!^s^H

_fl _H_iii^-': ::^É__fl h_ :;r::
__9 «Sp 'p

ilr^ 't" 't 1 s:^Stp& * * n ___É_ff 51 52199ü



Zullen we samen
een 3-sterren

gerecht maken?
"Éj_i_,- ___________£'

Ap jMêÊWW-- I

-SP"

__P^
___ffi£ _____________ JE HL

_É B^^ K

/ e/? Plakcjer ' e/f hetviees sen leg? S' f

iRo?gbrlrfk^^6.so »139ijg*fc v^T^^To on *£SSïr &^ -1295Greenfieldsbiefstuk, OQQ - ,a „ , 20CJgram J^fjl2.9o doosje2ozakjes g-ij- 500 gram /90 chte^',«, O P ®®±£-.Z?sJ
100 gram om»® 3.49-£.99 <£m«l Avocado's, -. QQ

B .-^ w a4gram «as £&___._U) ' 100 gram ®@®® £6g_£.OZ7 Kerstboeket,
500 gram l.yy Uit de bediemngsafdeling: >__.', _. Crêpes Bretonnes, ,_„,. .„. wit ofrood-wit, 1O QE

Rosbief, Johma krabsalade, -1 qq Douwe Egberts Select koffie, ' pak 12 roomboter Jambon dArdenne, £Q met kerstgroet ©©IZ.yO
500 gram 1i75 9.95 10 QQ Grote ananas, OQQ 10°Sram ®®®® 2£91-%/*/ snelfiltermaling, flensjes oAft* 100 gram ®®®@ -}&5éLAj& _ ;
kilo axixsxs) 2-HÖ'lO.yU Per Stuk ca. 1150 gram £ZÖ\Ó Kh«_tnma^;i--.ï_.tlo_ _-_.__-_ vaCUÜm verpakt, . OA& 300gram O.yy re_rillH_-__i_rta -h~«.+ _-_ .-._-. °e artikelen ln deze advertentiekunt uln, ,tom^kaaszoutjes OAQ Pak 250 gram 2?0 __.rfO Gegnllde kalkoenborst, Q' QQ alle ah winkels kopen, behalve de
Karfsfricandeau, O _rr_ Qstar- IQQ Pakje 150 gram ,2£9 _CfK7 n 100 gram ®@©© 2fó£..3& artikelen waarkleine cijfertjes bij staan.
100 gram <mm> I*3 ó.ö\j sappige handappel, kilo l.yy -^

_ ui Slagroom, Wl Partybroodjes, ". _ Die artikelen kunt u alleen kopen ms ua-aw *rv v-r.^^r *» kk CrlZoute Cl_yi_i7___g' beker 0.5 liter of voorgebakken, OQQ r*i„ ah winkels waareen van die cijfers op de
Varkensfiletrollade, <£&& Navelsinaas- qQQ ca^wnoten, ESMh 01 Geslagen room, oQQ verPaktl2 stuks " belegen kaas ' Reclameprijzen geiden van donderdag500gram9,997.99 1/1 QQ appelen, net2kilo 0.99 zakjelsogram MMfög bus24oml Nu Z99 r. . „ _^ SmvVSfakt 20t/mmPaandaf^kilo ®o©«> 1&99±4.yy OQQ /lïlKiU Casinobrood, IQQ vacuüm verpakt, QQQ «zolang de voorraad strekt.

Uit de diepvries: ZASL-ÏO^ êÊÈÈéWÈË^. Ü1 Koffieroom C\C\ witof bruin-neel .2*2s1.«/*/ Kll° Zf.Z/KJ AH Service lijn: bel gratis 06-0305.
Cn Frans konijn, kilo flesje 0.2 liter JU^y Witkaas-plankje, ,-—w^-»_JRB| ffllcfflKSÏÏ^l69 ARrhtêwijn, 7Al^ Uit de diepvries: (^ Magere vruebtenyoghurtmSa\ pa^lostuks,4sog mI.VV f|eso7s|fter coppenra?h & Wiese

# fmlter^l^Nül 99 en Da^h'cTef S12.98 /^^^B^ö" Ctl Kipfilet.^ Cn Aardappel- «Cn Advocaat, >| QC I^^r°,n,aartl2 95 Knorrsauzen S/ommmm\l^'WÊm 10(Jgram 1*51.65 "gy* IgQ fles 0.5 liter gram ±£XO oetker roomdesserts, dTver^Sn, /#Mk0,ICCQ zak4sogram >9^1.0^ Haust feestcups, i yin i
tstoi ' yCQ* diverse smaken, -i >| g zakje voor 0.25 liter -i 1Q \ IL* _%m# X^fjlQ.QU

Crabfantasy doosjelOOgram Nü 1.49 calo°ogram /OU doosje77gram saus @^© 1.19 |\|
_^ doos 200 gram(m®^ê^Ó./Ö _»j- ____NH_r ___H wHl Gemengde sla, 01 Ragoüts, II lil I I \tm W W^Ji

31.99 tear%3_-a75 ffis.ïsr N0i.69 Alles gaat lukken deze maand, v
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