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Indere koers Awacs

Minder lawaai
Brunssum en

Onderbanken
Van onze verslaggever

RRBANKEN — De vorig jaarN leven geroepen Awacs-com-
Sle Limburg heeft een belang-
succes geboekt. Kolonel Van
Hoven van de NAVO-basis in

Teveren zegde gistermid-
Hldens de vierde commissiever-
ering toe zich te zullen inzetten
' een koersverandering van op-
ende Boeings.

stijgen veel toestellen vlak
de bebouwde kommen van

paveld en Brunssum op. Indien
evenwel na het opstij-

' in Nederlandse richting enkele
en naar het zuiden afwijken,

"Sen ze tussen beide gemeentenr- De geluidoverlast, maar ookervuiling door uitlaatgassen bo-
de bebouwde kommen van dej* grensgemeenten, zou daar-r aanzienlijkteruggebracht kun-

-1borden.
bewoners van de getergde ge-
iten mogen er evenwel niet op

dat de koerscorrectie op
[* termijn kan worden gereali-
fy zo benadrukte de kolonel. In
"' "ekijkt de Awacs-commissie ineverre de Awacs-basis verbete-
P in de huidigesituatieheeft aan-dacht.

het weer

Slkt
V**^ 11 een lagedrukgebied bo-
"W^e Oostzee wordt vrij
\f- lucht aangevoerd. Een
\te lnS die naar Duitsland

kt zor&t in de ochtend
*H J n°£ voor veel bewolking
>Ve at regen. Vanmiddag zien

0*1 a* en toe de zon- DeSi^?a£temperatuur wordt 7
*t,,s

eö. De wind waait uit
tij, \f°t noordwest en is ma.
(»tn nnacnt daalt de tempe-
%k r*tot 3 graden. Voor het
"v*. *einde wordt regenachtig
ik met middagtemperatu-
V*) 0

or»d 6 graden verwacht.
-f*»» actuele informatie be-
"<un,ende het weer in Limburg
VA:1 u bellen 06-91122346*>AAG:
\??- 08.47 onder: 16.29"vtr-1 °P: Uil onder: 21.02<HOEN:
"Wo**»- 08.47 onder: 16.30"^op: 11.26 onder: 22.16

het genoegen

Zaterdag in uw
Limburgs Dagblad

Onder het motto 'Het Genoegen' ver-
schijnt morgen het speciale Kerstnum-
mer van het Limburgs Dagblad.

Tijdens de feestdagen doen veel mensen
zichzelf en elkaar een genoegen. De re-
dactie van het Limburgs Dagblad doet
daaraan mee, met artikelen die ,'Ons Ge-
noegen' als onderwerp hebben. Behalve
artikelen over 'alle soorten van genoe-
gens' bevat ons Kerstnummer ook inter-
viewtjes met bekende Nederlanders over
hun 'Liefste Bezit', en een stemmig kerst-
verhaal van de schrijver-dichter Lévi
Weemoedt.

Japanse vader wint
schreeuwwedstrijd

TOKIO - Een 36-jarige Japanner
bleek tijdens een schreeuwwed-
strijd over sterkere longen te be-
schikken dan een langs denderende
trein. Hij won de wedstrijd dan ook
overtuigend.
„Als JE oorlog wilt, dan KRIJG je
die," zo schreeuwde Yoshihiko
Kato zich naar de eerste plaats. De
geluidsmeter registreerde 115,8 de-
cibel; 15 porcent meer dan een pas-
serende trein.
Kato gaf toe zijn stembanden ont-
wikkeld te hebben tijdens
schreeuwpartijen tegen zijn drie
kinderen.

Over uitzenden Nederlandse grondtroepen

CDA verwerpt nieuwe
Golf-motie van VVD

DEN HAAG - Het VVD-Kamerlid
Weisglas heeft gisteravond, in ver-
volg op het overleg met minister
Van den Broek in de ochtenduren,
nog een laatste poging gedaan de
Tweede Kamer een uitspraak te la-
ten doen over de mogelijkheid toch
Nederlandse grondtroepen naar Sa-
oedi-Arabië te sturen. CDA-woord-
voerder Gualthérie van Weezel zei
echter na het overleg met de minis-
ter er geen behoefte aan te hebben
'de regering voor de voeten te lo-pen.
Van Weezel deed wel een klem-
mend beroep op Van den Broek de

Kamer voor 15 januari, de datum
waarop Irak conform de VN-resolu-
tie Koeweit ontruimd moet hebben,
te informeren over mogelijke ver-
dere steun van Nederland aan het
anti-Irak front in de Golfregio.
Weisglas diende een nieuwe motie
in waarin de regering gevraagd
wordt 'bij nadere besluitvorming
positiever in te gaan op verzoeken
van de Verenigde Staten en Enge-
land voor ondersteuning voor hun
grondtroepen, bij voorkeur in de
vorm van medisch personeel.

Door de opstelling van het CDA
werd de VVD-motie kanslqos, om-

dat de PvdA al steeds heeft laten
blijken grote moeite te hebben met
het sturen van ondersteunende
grondtroepen. Van den Broek hield
gisteravond uitdrukkelijk alle mo-
gelijkheden tot verdere Nederland-
se steun open. Hij vindt dat er geen
'kunstmatige scheiding' moet wor-
den aangebracht tussen het zenden
van grondtroepen en andere vor-
men van steun.

Spoorlijn
Roermond-

Nijmegen
verdubbeld
Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - De treinverbinding
Roermond-Nijmegen moet nog
voor 2010 dubbelspoors worden.
Een CDA-motie van die strekking
werd gisteravond laat bij de behan-
deling van het Structuurschema
Verkeer en Vervoer (SW) in de
Tweede Kamer met bijna algemene
stemmen aanvaard. De kosten van
dit project, inclusief elektrificatie,
bedragen f5OO miljoen. Ook het
deel van de A6B tussen Roermond
en de Duitse grens moet voor 2010
zijn aangelegd. Een VVD-motie
daarover werd door het CDA en de
PvdA gesteund.

Verder kreeg minister Maij-Weggen
van Verkeer en Waterstaat van de
Tweede Kamer de opdracht geld
vrij te maken om ergens in de perio-
de 1992-1997 een stuk van de Napo-
leonsbaan in Haelen zodanig te ver-
beteren, dat de situatie er veel min-
der gevaarlijkwordt. Een PvdA-mo-
tie van die strekking vond brede
steun in deKamer.

Een CDA-motie over de A73 werd
alleen met de steun van de WD
aangenomen. Het voorstel houdt in
dat als 'Limburg' wil dat met de aan-
leg van de A-73 tussen Venlo en
Maasbracht al in 1995 en niet pas in
2001 wordt begonnen, de 'regio' er
dan zelf aan mee moet betalen. Dat
isvoor Limburg hetresultaat van de
al weken voortslepende behande-
ling van de verkeers- en vervoers-
plannen van het kabinet zoals die
zijn neergelegd in het SW.

Zie verder pagina 20
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Besluit Sovjet-minister treft Volkscongres als donderslag

Gorbatsjov veroordeelt
aftreden Sjevardnadze

Van onze correspondent

MOSKOU - Sovjet-president
Gorbatsjov demonstreerde
gisteren verbazing, boosheid
en teleurstelling over het ver-
rassende ontslag van zijn
vriend en minister van Buiten-
landse Zaken Edoeard Sje-
vardnadze. Tijdens een korte
toespraak tot het Volkscon-
gres, het volledige parlement,
keurde Gorbatsjov het optre-
den van Sjevardnadze af, voor-
al omdat deze 'de president
niet van tevoren heeft inge-
licht. Gorbatsjov bestreed
ook Sjevardnadzes belangrijk-
ste argument om af te treden,
namelijk dat de Sovjetunie op
weg is naar een dictatuur. „Dat
is een paniekreactie. Wat het
land nu nodig heeft is een
sterk leiderschap. Dat is wat
anders dan dictatuur," aldus
Gorbatsjov.
Sjevardnadze had zijn aftreden een
'protest tegen de reactionaire krach-
ten' genoemd. Gorbatsjov maakte
bezwaar tegen 'zon vorm van pro-
test' en onthulde tevens dat hij Sje-
vardnadze kandidaat had willen
stellen voor de nieuw te creëren
functie van vice-president.
Het sensationele optreden van Sje-
vardnadze in de ochtenduren kwam
voor de meesten van de 2.250 leden
van het Volkscongres als een don-
derslag bij heldere hemel. Sjevard-
nadzezei onder meer dat de aanhan-
gers van echte perestrojka naar de
achtergrond zijn gedrongen. „De
dictatuur is in de aanval, ook al weet
niemand nog hoe die er zal uitzien
of wie de dictator zal zijn." Als voor-
beeld van deze ontwikkeling noem-
de hij het recente ontslag door pre-
sident Gorbatsjov van minister van
Binnenlandse Zaken Bakatin en
diens opvolging door oud-KGB'er
Poego.

Hij citeerde twee kolonels, tevens
parlementsleden van de conserva-
tieve Sojoez (Unie)-fractie, Petros-
jenko en Alksnis. „Zij verklaarden
publiekelijk dat ze erin waren ge-
slaagd deministerweg te werken en
dat nu diens collega op Buitenland-
se Zaken aan debeurtkwam," aldus
Sjevardnadze.
Hij leverde indirecte kritiek op Gor-
batsjov met de opmerking dat 'nie-
mand deze jongens- ik zeg jongens
omdat mijn leeftijd dat toestaat -*■ tot
de orde heeft geroepen en verklaard
dat er geen sprake is van zulke plan-
nen." Sjevardnadze toonde zich
zeer geërgerd door de aanhoudende
kritiek vanuit de Sojoez-groep op
zijn beleid in de Golfkwestie. Her-
haaldelijk is gesuggereerd dat Sje-
vardnadze zich niet zou verzetten
tegen inzet van Sovjet-troepen bij
een eventueel gewapend conflict in
de Golf. „Ik heb het al tientallen ke-
ren uitgelegd: zulke plannen be-
staan er niet, als er tot inzet wordt
overgegaan zal dit eerst met het par-
lement worden besproken."

" Een gebarende en geëmotioneerde Edoeard Sjevardnadze tijdens de aankondiging van zijn
aftreden als minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjetunie.
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Banenverlies
bij Philips
in Heerlen

HEERLEN - Bij Philips
Medical Systems in Heerlen
gaan enkele tientallen ar-
beidsplaatsen verloren in
het kader van operatie Cen-
turion.

Bij de vestiging in Heerlen wer-
ken 180 mensen. In totaal gaaner
bij Medical Systems in Neder-
land 450 van de 2629banen verlo-
ren.

De meeste in Best, waar de staf-
diensten zijn gevestigd. Volgens
een woordvoerder van Philips is
het niet mogelijk om via ver-
vroegde uittreding het verlies
aan arbeidsplaatsen helemaal op
te vangen.

Gedwongen ontslagen zijn on-
vermijdelijk, aldus Philips. De
werknemers, ondernemingsraad
en vakbonden zijn ingelicht.

Drie doden
bij botsing
met trein

BERGEN OP ZOOM - Op een
spoorwegovergang in Bergen opl
Zoom is gisteravond een personen-]
auto onder de trein gekomen.

De drie inzittenden, mannen van 19!
en 21 jaar, zijn daarbij om het leverj
gekomen. Het ongeluk gebeurde]
rond kwart voor zeven.

De politie in Bergen opZoom meldt!
dat de bestuurder volgens een oog-jgetuige gestopt is voor de overweg]
om een trein uit de richting van Ber-i
gen op Zoom te laten passeren.]
Daarna reed hij echter door, zonden
te zien dat uit richting van Roosen-Jdaal nog een trein naderde.

De overweg is alleen beveiligd mei
automatische knipperlichten. Da
trein raakte de auto in volle vaart inj
de flank.

(ADVERTENTIE)

Mode

RUIMT OP!
As. zondag geopend
van 12.00-17.00 uur

17, Heerlen, 045-711060

Zie verder pagina 5

" Verwarring over
vertrek minister

Meer mogelijkhedenvoor skiën in Spanje

(ADVERTENTIE)

aL\_.'SESS* Zaterdag 22 dcc.

v||ipW; Kerstmarkt

j&SF*^ Gratis verloting.
,*>*d|l&&yst*i Honderden

2 SUPER.
%t£mp. REIZEN

naar SPANJE
(ADVERTENTIE)

Op al onze afdelingen
speciale kerstaanbiedingen

(donderdags en zaterdags gratis busdienst)
Vandaag geopend tot 21.00 uur

A.s. zondag koopzondag
geopend van 11.00-17.00 uur

(alleen in Heerlen)

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPERJjB^
HENDRIKS «JaTEXTIEL

Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 m
Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

(ADVERTENTIE)

Let op! Slechts 4 dagen:

15% korting
op onze kollektie tegen inlevering

van deze advertentie.
Geldig tot kerst '90

JUS mW^^ K\
k^LW iÉL*^*^Hv

" Groothandel in diamant
* Zetter en goudsmid

* Erkend diamantexpert
* Beurs voor diamant Antwerpen

PSrl ROLAND
■Xf J OOSTWEGEL

GOUDSMID
Geleenstraal 55

Tel. 045-712660 Heerlen

(ADVERTENTIE)

SIEMENS
autotelefoon
it^j 043-68661ói

(ADVERTENTIE)

Elke dag...

en u staat weer
middeninde wereld.
de eersteZ weke* gram

Ja ik wil diekompiete krant!
I Naam: I
I Adres: I
■ Postcode: ■J Plaats: 'I Telefoon (i.v.m.
■ kontrole bezorging) .
" Giro/banknr.: I
I Na de twee weken gratis wil ik

IG een kwartaal- i 11
abonnement ’ 75,55 \//iAy '■I G een maand- ~ ....* I
abonnement ’ 25.20 f^ *'W

I stuur mij JU CX
I G een machtiging t.b.v. l?tt&automatische betaling I I ■'

I G een acceptgiro-kaart

IDeze bon in een open enveloppe y
(zonder postzegel) zenden aan: q\

■ Limburgs Dagblad, £!Antwoordnummer 46, i.
■ 6400 VB Heerlen ~
!0F BEL GRATIS 06-0229911,

8 710404 400017
I'
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(ADVERTENTIE)

Onze buitenlandse
kaas, dekroon op

uw kerstdiner

joosjen
Wfgg

Wijcker Brugstraat 43 - Maastricht
Vivaldi Passage 3 - Landgraaf

Makado - Beek



HEERLEN
Royal: Home Alone, dag. beh.
ma 19.30 en 21.30 uur, dag. beh.
ma di ook 15en 17 uur, ma alleen
15 uur. Kivoli: Arachnophobia,
dag. beh. ma 18.45en 21 uur,dag.
beh. madi ook 14.30 en 16.30uur,
ma alleen 14.30 uur. Maxim: My
blue heaven, dag. beh. ma 19 en
21 uur, dag. beh. ma di ook 15en
17 uur, ma alleen 15 uur. H5:
Maandag géén avondvoorst.!
Rocky 5, dag. 14.15 16.30 19 en
21.30 uur.AirAmerica, dag. 14 16
18.30 en 21 uur. Flatliners, dag.
18.45 en 21.15 uur. Ghost, dag. 14
16.15 18.30 en 21 uur. Problem
Child, dag. 14 16 18.30 en 21 uur.
De kleine zeemeermin, dag.
13.30 15.30 en 17.15uur. De Spie-
gel: Jesus de Montreal, vr t/m zo
21 uur.

" Leen Jongewaard
in 'My Blue Heaven'

SCHAESBERG
Autokino: Rocky 5, dag. 20 uur.

GELEEN
Roxy: Ghost, dag. 20.30 uur, zo
wo ook 15 uur. Studio Anders:
Arachnophobia, dag. 20.30 uur.
Jungle book, zo wo 15 uur.

SITTARD
■forum: Rocky 5, dag. 20.30 uur,
zo en di t/m do ook 14 uur, zo wo
ook 18 uur. Pretty woman, dag.
20.30 uur. De kleine zeemeer-
min, zo en di t/m wo 14 uur, zo
wo ook 18 uur. Sirkel: Wait until
spring, Bandini, do 21 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Bird on a
wire, dag. beh. ma 20.30 uur, zo
wo ook 18 uur. Pretty Woman,
dag. beh. ma 20.30 uur. Oliver &
Co., zo wo 15 en 18 uur. Asterix
en de knallende ketel, zo wo 15
uur.

ROERMOND
Royal: Arachnophobia, dag.
beh. ma 19 en 21 uur, zo wo ook
16.30 uur. Royaline: Ghost, dag.
beh. ma 19 en 21.30 uur. De klei-
ne zeemeermin, za t/m do 14.30
uur.

Ondergeschikt
Nicholas Roeg heeft het boek van
Roald Dahl vertaald in een heerlijke
familiefilm. Dat is niet in het minst
te danken aan de medewerking van
de poppenmakers van de dit jaar

overleden Jim Henson. Zij waren
verantwoordelijk voor de make-up
en de specialeffects met de muizen.
Maar wat 'The Witches' bovenal zo
schitterend maakt, is dat iedereen
zich ondergeschikt gemaakt heeft
aan het verhaal. Mai Zetterling is
een grootmoeder zoals ieder kind
zich zou wensen: sigarenrokend en
achteloos dé meest spannende en

gruwelijke verhalen vertellend. De
Grand High Witch mag voor de al-
lerkleinsten misschien wat al te
griezelig zijn, volwassenen kunnen
veel plezier beleven aan de manier
waarop Angelica Huston haar neer-
zet: in 'vermomming' een koele, wat
arrogante schoonheid.
Verder wordt de film bevolkt door
snoezige muisjes, krengerige

ouders en andere vervelende vol-
wassenen,van wie de hoteleigenaar
dekroon spant. Roald Dahl hadzich
geen mooier In Memoriam kunnen
wensen!

gemma wildenberg
Te zien in Mabi Maastricht.

" Zo zien
de heksen
eruit in 'The
Witches'

recept
Spinazie met
scholfilets uit oven

Maak het gerecht indien u niet over
eenpersoons rechthoekige oven-
schaaltjes beschikt bij voorkeur in
een grote ronde quichevorm of
ovenschaal,

Benodigdheden voor 4 personen:
450-600 g diepvriesspinazie, zout, 8
scholfilets, 3-/2 dl witte wijn, alles-
binder, 1 eierdooier, 75 g geraspte
kaas.
Bereid de spinazie volgens de ge-
bruiksaanwijzing. Spoel vis af on-
der koud stromend water en dep
daarna droog met keukenpapier.
Verwarm witte wijn en pocheer
scholfilets hierin gaar. Bind spina-

zie indien nodig en verdeel over de
ovenschalen. Leg daarop scholfi-
lets. Bind pocheervocht met alles-
binder. Roer eidooier losmet enkele
eetlepels hete saus en schenk terug
bij de saus. Blijf roeren tot de saus
mooi glanzend is. Schenk over
scholfilets en bestrooi met kaas.
Schuif schalen ondervoorverwarm-
de grill zolang totkaas is gesmolten,
licht verkleurd is en begint te 'bub-
belen.

huub meijer

film

bioscopen

MAASTRICHT
Mabi: Di gesloten! Home Alone,
dag. beh. ma di 18.45 en 21.15
uur, vr t/m ma 14.30 uur, wo do
ook 13.45 én 16.15 uur. Arachn-
ophobia, dag. beh. ma di 18.30en
21.15 uur. The Neverending Sto-
ry 2, vr t/m ma 14.30 uur, wo do,
13.30 en 16 uur. My blue heaven,
dag. beh. ma di 18.30 en 21.15
uur, vr t/m ma 14.30 uur, wo do
ook 13.45 en 16.15 uur. The Wit-
ches, dag. beh. ma di 18.30 en 21
uur, vr t/m ma 14.30 uur, wo do
ook 13.30en 16 uur. Ciné-K: Pre-
sumed Innocent, vr t/m zo en wo
do 18.45 en 21.15 uur. Cinema-
Palace: Rocky 5, dag. beh. ma 15
18.15 en 21.30 uur, ma alleen 15
uur. Flatliners, dag. beh. ma
18.15 en 21 uur. Ghost, dag. beh.
ma 14.30 18 en 21 uur, ma alleen ■14.30 uur. De kleine zeemeer- :
min, dag. 14en 16 uur. Lumière:
Cyrano de Bergerac, dag. beh.
ma di 20 uur. The Fabulous Ba- ;
ker Boys, dag. beh. ma di 21 uur. j
White hunter, black heart, dag.
beh. ma di 22.30 uur.

Beste sterren: De Niro en Williams
NEW VORK - 'Dances with Wolves' vanKevin Costner is in de Ver-
enigde Staten uitgeroepen tot beste film van 1990. Costner werd uit-
geroepen tot beste regisseur. Robert de Niro en Robin Williams, bei-
den te zien in de nog te verschijnen film 'Awakenings',werden uitge-
roepen tot beste acteurs. En Mia Farrow tot beste actrice, wegens
haar rol in 'Alice' van Woody Allen.
De onderscheiding voor de beste mannelijke bijrol zal gaan naar Joe
Pesci, voor zijn spel in 'GoodFellas' van Martin Scorcese en die voor
de beste vrouwelijke bijrol naar Winona Ryder, die is te zien in 'Mer-
maids' met Cher in de hoofdrol.
De onderscheidingen, die begin maart worden uitgereikt, worden
jaarlijkstoegekend door de National Board ofReview, waarin zitting
hebben recensenten, scenarioschrijvers en filmmakers.

Verder is de mafia-film 'GoodFellas' door de Newyorkse filmkritiek
uitgeroepen tot beste speelfilmvan 1990. Ook regisseur Martin Scor-
sese en hoofdrolspelerRobert De Niro werdenvoor hun aandeel in de
film onderscheiden. De prijs voor het beste script ging naar de
schrijfster van 'Mr. and Mrs. Bridge', Ruth Prawer Jhabvala. Hoofd-
rolspeelster Joanne Woodward kreeg de onderscheiding voor beste
actrice.
De onderscheiding voor de beste vrouwelijkebijrollenkreeg Jennifer
JasonLeigh voor 'Miami Blues' en 'LastExit to Brooklyn'. Bruce Da-
vison werd onderscheidenvoor de beste mannelijke bijrol in 'Longti-
me Companion'." Robert de Niro " Robin Williams

Heksenfilm hommage aan onlangs overleden Roald Dahl

'Witches': heerlijk griezelen
Griezelen met Kerstmis; dat is even
wat anders dan de zoetsappige
kerstfilms waarmee we doorgaans
in deze donkere dagen bestookt
worden. En waar kun je beter mee
griezelen dan met een verhaal van
de onlangs overleden schrijver
Roald Dahl?

Voor wie het nog niet wist: heksen
bestaan écht! Vraag het maar aan de
oma van Luke. Die kan er prachtig
over vertellen en bovendien kent ze
de Opperheks! Heksen dragen altijd
handschoenen omdat ze geen na-
gels hebben, maar lange klauwen,
en plompe schoenen om hun vier-
kante voeten te verbergen. En hun
kale hoofden verstoppen ze onder
pruiken, die vreselijk jeuken, waar-
door ze alsmaar op hun hoofd moe-
ten krabben, waar ze vieze wondjes
van krijgen. In 'The Witches' kun je
het allemaal meebeleven. »

Negenjarige Luke is met zijn oma
op vakantie in een groot Engels ho-
tel aan zee. In hetzelfde hotel houdt
de Koninklijke Maatschappij Ter
Voorkoming Van Wreedheid Tegen
Kinderen haar jaarlijkse bijeen-
komst. Wat niemand weet, is dat die
Maatschappij de dekmantel is van
een organisatie van..juist: heksen.
En zoals je weet kunnen heksen
kinderen niet uitstaan.

recensie

'Home alone' helaas
maar even boeiend

Kerstfilms moeten schitteren van
sneeuw, lichtjes en glanzende deco-
raties. En meestal zijn ze sentimen-
teel en een tikje moralistisch. 'Ho-
me Alone' is daarop geen uitzonde-
ring, al is het onderwerp misschien
wat ongebruikelijk.

Kleine Kevin is het pispaaltje van
de familie. ledereen heeft het altijd
ophem gemunten op de avond voor
vertrek naar Parijs, waar de familie
de kerstdagen zal doorbrengen, is
dat niet anders. Voor het slapen
gaan wenst een kwade Kevin dat
zijn familie verdwijnt. Als hij de vol-
gende morgen wakker wordt lijkt
zijn wens uitgekomen: het huis is
leeg. In de haast en chaos v£n het
vertrek naar het vliegveld is ieder-
een Kevin vergeten.
Kevin heeft het ondertussen prima
naar zijn zin; in het begin althans.

Maar het valt toch niet mee om voor
jezelf te zorgen als je nog zo klein
bent en de 10l is er dan ook al gauw
vanaf. Manmoedig wast hij zijn kle-
ren en doet hij boodschappen. Tot
overmaat van ramp ontdekt Kevin
dat een paar inbrekers van plan zijn
zijn huis te beroven. Met veel ver-
nuft zet hij een groot aantal booby-
traps op om de inbrekers de voet
dwars te zetten en met moeite slaagt
hij in zijn opzet.

Dit laatste is het leukste gedeelte
van de film, maar jammer genoeg
duurt dat maar twintig minuten.
Hoewel Kevin's andere belevenis-
sen soms grappige momenten ople-
veren kan 'Home Alone' geen an-
derhalfuur boeien. "g-W.
Te zien in Royal Heerlen en Mabi
Maastricht." In 'Home Alone' zet Kevin het huis vol 'boobytraps'

Japan stopt
miljoenen in
films Europa

LONDEN - Een groep internatio-
naal opererende Japanse bedrijven
is van plan de Europese filmindus-
trie met financiële bijdragen te steu-
nen. De groep gaat films subsidië-
ren van sommige van de bekendste
regisseurs op het continent, onder
wie Federico Fellini en Franco Zef-
firelli.
Het consortium Nippon Film Deve-
lopment en Finance (NFD), dat in
Londen is gevestigd en waarin zes-
tien Japanse bedrijven deelnemen,
zal volgend jaar tien Europese films
financieren. De NFD financiert te-
vens een kwart van de produktie-
kosten van drie films van de Brit Je-
remy Thomas: 'The Naked Lunch'
(naar het boek van William Bur-
roughs), 'Fans' en 'Imagiging Ar-
gentina'.
NFD vormt voorts een fonds van
125 miljoen gulden waaruit Japanse
zakenlieden fiscale voordelen kun-
nen putten als ze bereid zijn te in-
vesteren in de Europese film. Ver-
der staan projecten op stapel met de
Amerikaanse regisseur David Cro-
nenberg en de Britse producent-ci-
neast James Ivory.

Frederico Fellini

Mastroiani
zal 'brande

in de hel'
ATHENE - De Griekse reg||
Theo Angelopoulos en d((
liaanse filmster Marcello
stroiani zijn door een griel
thodoxe bisschop uit de kei
zet. Zij zijn bezig in Grieke
met de opnamen van een fil
volgens de bisschop „anti-d.
nalistisch" en „onzedig" is.'De bisschop van loanninaÜ
de hoop uit dat de zielen vl
geëxcommuniceerden „niet
paradijs zullen binnengaan**
eeuwig in de hel zullen h
den." Excommunicatie lf
ook talrijke inwonersvan 10l
na boven het hoofd die als.
ranten meedoen. De Franl
Jeanne Moreau speelt naast
stroiani de hoofdrol.

" Marcello Mastroiani I
Oplossing van gistere

MAUSOLEUM
O-.KNOOK-I
OP-E I R - M
REDE-EMl[
DROP - T E i
-IN D Döi
D 0 N S - B E E-(
A D A T - A A Bi|
D E - A A R - E||
E-NAA S T -j
REAL ITE il

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 nauwsluitend; 4 treksluiting;
7 glanszijde; 9 dieregeluid; 11 deel van de
hals; 12 muzieknoot; 13 boom; 15 insekt;
16 verslag; 19 persoonlijk vnw.; 20 bij-
woord; 21 beestenspel; 26 boomloot; 27
Nederlands persbureau (afk.); 28 1000
gram (afk.); 29 vrucht; 31 symbool van
nikkel; 32 vogel; 34 vrouwelijk dier; 35 ge-
pantserde gevechtswagen.

Verticaal: 1 orgaan; 2 verbranding*^
dakbedekking; 4 vermogend; 5 voof**1
6 rolgordijn; 8 zwak; 10 Engels bic*1
12 soort hond; 14 planteziekte; 15 ha'
korting; 17 rivier in Rusland; 18 *plaats bij golf; 21 heilige stad; 22 gri'
23 roofvogel; 24 rivier in Oostenrijk;^
van het heldendicht; 29 tenen mand; 3
derdeel v.e. tennispartij; 32 muziel
33 schuifdak.
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BH Concert 'SEHENAIA'
van Laurens van Rooyen

Zaterdag 29 december

** ***"- 5 P^ Aanvang 20.00 uur,
Tfc' lÉk Stadsschouwburg Heerlen.

JHBik Reductie: ’ 5,-
-ii r
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kndag 30 december
Dö1: tussen 10.00 en
E'OO uur
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ces op de achterzijde van dezepagina de
volledige informatie en knip de

/ kortingsbon(nen) van uw keuze uit.
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Epiccolo's
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de ie post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 Jaaren ouder.
(Bron CeDuco Summo Scanner) 79232

Personeel gevraagd
i

De Volkskrant en Trouw vraagt

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

Patisserie Kengen BV Heerlen
zoekt voor zijn afdeling produktie per 1 februari (of eerder)

Een vakbekwame en gemotiveerde BROODBAKKER
en een BANKETBAKKER min. 3 jaar praktijk-ervaring

Sollicitaties onder tel, nr. 045-717454.

Een uurtje vroeger opstaan loont
de moeite!!!

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

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

\mmmm\mmmmWt^L^W^^mm\\
■yMÉLUJjJJ

zoekt
Buffetbediendes met ervaring

en personeel voor diverse werkzaamheden.
Aanmelden vrijdag of zaterdag tussen 21,00-22.00 uur

Beitel 90, Heerlen. Tel. 045-415794 of 045-417890.

Bijverdiensten
wij vragen voor MERKELBEEK en SCHINVELD

Agentbezorgers M/V
Leeftijd v.a. 15 jaar.

Bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.
Inl. Limburgs Dagblad, Rumpenerstr. 81, Brunssum.

Tel. 045-256363.

Limburgs Dagblad
vraagt:

Bezorg(st)ers voor
Heerlerbaan

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

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Asito Dienstverlening
Wilt u ook leuk bijverdienen, met bovendien 8% vakantie-

toeslag, 23 vakantiedagen en een goede verzekering!
Kom dan bij Asito werken als

Schoonmaker/ster
Wij hebben per 2 jan. werk voor u op de Open Universeit in

Heerlen in de avonduren tussen 17.30 en 19.30 uur.
Bel tijdens kantooruren tussen 08.30 - 17.00 uur

tel. 043-472047. Bilserbaan 19a, 6217 JD Maastricht.
Taxi en groepsvervoer Fa. Hanneman, tel. 045-452666

zoekt ervaren part-time

taxi-chauffeur en
chauffeur groepsvervoer

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

P. Nellen zoekt met spoed

1 dame
voor een object in Heerlen.

(Heerlensebaan in Heerlen)
voor 1 ochtend in de week.

Tel. 04102-2674.
Fortron schoonmaakbedrijf
vraagt met spoed DAMES
voor de ochtenduren van
7.00 tot 9.00 uur voor een
pand in Munstergeleen. Be-
langstellenden kunnen tel.
contact opnemen tijdens
kantooruren 045-223800.
Gevr. full-time en part-time
TAXICHAUFFEURS, dag-, nacht- en weekenddienst,
evt. WAO-er. Julianastr. 6,
Brunssum. Tel. 045-252444
Modern werkende KAP-
STER gevr. Dames en
Heren Kapsalon W. Fober,
Brunssum. 045-256223.
Gezellig privé-huis te Kerk-
rade zoekt dringend leuk
MEISJE, voorkeur blond.
Tel. 045-425100
Jonge MEDEWERKERS
gezocht voor de Buiten-
dienst. Hoge verdiensten
mogelijk. Afspraken/inlicht,
ma-vrij. 9.00-12.00. 04455-
-2588 / 09-49-24.4-86309.

Gevr. UITVOERDER B en U
voor Duitsland, prima loon,
goede soc. voorz. Tel. 045-
-420584/416657 na 18 uur.
Cafetaria de Hartige Hap
Heksenberg zoekt part-time
MEDEWERKSTER, plm 18-
-23jr. Tel. 045-213451.
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.
Bouw en metaalbedrijf
ROADSTAR vraagt voor di-
rect metselaars, betontim-
merlieden en grondwerkers.
Tel. 045-231145, na 18 uur
045-226346
Full-time leerling brood en
banket VERKOOPSTER
gevr. Voor een van onze fili-
alen in Heerten. Schrift, soll.
te richten met pasf. aan
kwaliteits bakkerij Stevens.
Postbus 88 6170 AB Stem.
SERVEERSTER gevraagd,
leeftijd 17-20 jaar, full-time.
Restaurant Barou. Tel. 045-
-714^02.c

Dringend nette DAMES ge-
zocht voor Classic club te
Lanaken in België. Vervoer
in overleg. Inl. vanaf 17.00
uur. Tel. 0932-11-718692
Huishoudelijke HULP gevr.
2 keer per week voor 4uur,
niet zwart. Tel. 045-314122.
Champignonkweekerij He-
vochamp, Vroenhoven (na-
bij grensovergang, B) biedt
plaats voor enkele CHAM-
PIGNONPLUKSTERS (v),
dienstverband 20 uur p/wk.
Tevens zoekt het bedrijf een
teeltverzorger (m, tot 35 jr.)
voor een dienstverband van
40 uur p.wk. Tel. 09-
-3212451204.
ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

OG te huur
Gezellig CAFÉ met ruime;
boyenwoning, in Kerkrade-
Centr. Brouwerij-vrij. Br.o.
nr. B-6496 L.D., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Te huur 1-pers. app. in villa
nabij station VALKEN-
BURG. Tel. 04406-12491,
na 18.00 uur 13346.
Luxe WONING te huur gel.
te Chevremont. Huurpr.

’ 750,- mcl. servicekosten.
Huursubs. mog. Tel. 045-
-459543.

Te huur gevraagd

WONING of app. voor al-
leenst. vrouw. 045-324708.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Hypotheeknieuws

Met behulp van onze hypotheekcomputers kunnen binnen
enkele minuten Uw gegevensverwerkt worden in een uit-
gebreide kosteloze en vrijblijvende hypotheekberekening.

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

Stienstra Hypothekenservice
Het nieuwe huizenmagazine

is er weer!
Boordevol informatie over wonen in Zuid-Limburg.

Zowel bestaande woningen als nieuwbouw.
1 Nummer 190, uitgave december 1990/januari 1991

Bel voor gratis toezending
Stienstra Makelaardij B.V.

Tel. 045-712255 of 043-252933
OPEN HUIS ZATERDAG 22 DECEMBER

VAN 14.00 TOT 16.00 UUR.
Heerlen, Weiten

Stijlvolle herenhuizen met een attractieve architektuur.
Prijzen vanaf ’ 210.000,- v.o.n. tot ’ 234.798,- v.o.n.

Adres: Prof. van Itersonstraat 140 te Heerlen.
Maastricht, Miserieorde:

Comfortabele appartementen in het hartje van Maastricht.
Prijzen vanaf ’ 213.300,- v.o.n.

Adres: Misericordeplein 12a te Maastricht.
Maastricht, Randwijk:

Royale stadswoningen. Prijzen vanaf ’ 192.000,- v.o.n.
Adres: Linnaeusdomein 12 te Maastricht.

Schaesberg, Dr. Nolensstraat/
Hoek Willem II laan.

Halfvrijstaande huizen met een éénmalige bijdrage van

’ 5.000,-. Prijs ’ 161.950,-v.o.n.
Adres: Dr. Nolensstraat 24 te Schaesberg.

INLICHTINGEN: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
H is Kantoor Heerlen, tel. 045 - 71 22 55.

M isKantoor Maastricht, tel. 043 - 25 29 33.

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.

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.
WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd. Mogelijkheid be-
staat te blijven wonen tot u
andere woonruimte heeft.
Wijman & partners 045-
-728671
WOONHUIS verkopen???
Geen makelaarskosten,
Gratis taxatie. Netto prijsga-
rantie. Bel vrijblijvend Wij-
man & Partners 045-728671
KERKRADE, Willemstr.
Ruim woonh. m. CV, 3
slaapk., vaste trap naar de
zolder, ’ 85.000,-. Wijman
& 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
HOENSBROEK-Mariarade,
huis met tuin. Ind.; woonk.,
aanbouwkeuken mcl. app.,
aparte kelder, 3 slpks., bad-
kamer met 2e toilet, vaste
trap zolder, berging en stal,
vr.pr. ’ 115.000,-k.k. Tel.
045-225548.
HOEKWONING te koop, vr.
pr. ’lOB.OOO,- k.k. te Sit-
tard, a.d. G. Franquinetstr.
20 (Baanderd). Ook ge-
schikt v. praktijk of salon. Tnl.
Offermans, afd. O.G. Tel.
046-740535.

Bedrijfsruimte
Ter overname aangeb. goed
lopend TIMMERBEDRIJF in
omgeving Vaals. Met lang-
lopende opdrachten en aan-
wijsbare goede bedrijfsre-
sultaten, plm 350m2. Br.o.nr
86729 L.D. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen

Te h. kamers en apparte-
menten te SUSTEREN. Tel.
04499-1615/06-52107978.

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.
Grote gemeub. KAMER te h.
in Hoensbroek met gebr.
van badk. en keuken, voor
net persoon. Tel. 045-
-221003/724854.

Marmer
vanaf ’ 50,- / m2excl. BTW.

Open ma. t/m vrij. 13.30-
-17.00 u. Za. van 9-12 u.

Dicker & Schütz. Heyedaal
4, M'tricht. Bel 043-612345

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Bouwen/Verbouwen

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

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

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
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Verrijdbare PC-tafel
met 4 dubbele zwenkwieien, 2 met rem, uittrekbaar

toetsenbordplateau vanaf ’ 395,- excl. 18,5% BTW.

Sokla B.V.
Schaesbergerweg 126, Heerlen. Tel. 045-726444.

'Joosterstr. 32, Simpelveld. Tel. 045-44422?
A

Walther Buro rekenmachine
120 PD kwaliteit, mogelijkheden, prestaties en de lage prijs
kenmerken deze rekenmachine, ’ 168,- excl. 18,5% BTW.

Samsung electr. schrijfmachine
SG-1200 geavanceerde mogelijkheden voor studie thuis

en kantoor. Een heel jaar garantie, ’ 337,- excl. 18,5% btw
Spacemeter elektronisch rolmaat

Snel en gemakkelijk meten lengte, breedte, oppervlakte en
volume. Ideaal voor architecten, aannemers, vloerbedek-

kers, behangers, notarissen, makelaars en
doe het zelvers, ’ 88,60 excl. 18,5% BTW.

Sokla B.V.
Schaesbergerweg 126, Hejerlen. Tel. 045-726444.
Kloosterstraat 32, Simpelveld. Tel. 045-444222.

ELECTRONISCHE
SCHRIJFMACHINES

TRIUMPH GABRIELE 100
NAKAJIMA 60

BROTHER AX 110
Prijs vanaf ’ 399,-.

leufkens dubois
Heerlen Sittarderweg 58a,

Telefoon: 045-726444.
GRATIS. Uw verenigings-
nieuws op LD-TV. Tel. 045-
-739296/97.

Te koop en te huur TELE-
FAX, autotelefoon, centrale,
semafoon. Goedgekeurd,
garantie, service, installatie.
043-686616

Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 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. 045-352727.
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/Doe het zelf
Te k. dubbelbeds BREIMA-
CHINE met deco-patroon,
geheugen en toebeh.
’1.000,-; 2x 1-pers. stalen
bedden ’ 25,-. 045-244963.

3 mtr. BEHANGTAFEL

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.
ADVERTEER op LD-TV. Uit-
voerige info 045-739300.

Landbouw en Veeteelt

Dynamark
- Zitmaaier/traktormodel- elektrisch gestart- verlichting- versnellingen: 3 voor- en 1

achteruit.- Maaibreedte 75 cm.
Nü ’ 3.540,-.

Tot 1 januari 1991 met gratis
aanhangwagen. Lozeman
Tuinmachines b.v. Markt 14,

Lottum. Tel. 04763-2341.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. gevr. vette VARKENS,
zeugen, stieren en koeien.
Veehandel Jan Heunen,
Puth. Tel. 04493-1843.

Freesmachines
Ferrari en BCS

35 nieuwe en 14 gebruikte
machines bij ons in de
showroom, met meer dan 40
verschillende aanbouw-
werktuigen, o.a. veegma-
chine, frees, ploeg, kultiva-
tor, maaibalk, cirkelmaaier,
cyklomaaier, kompressor,
aanhangwagen, enz. Maak
nu nog gebruik van de prij-
zen van 1990. Lozeman
Tuinmachines b.v. Markt 14,
Lottum. Tel. 04763-2341.

Transacties
Ter overname aangeb. goed
lopende FRITURE in cen-
trum Kerkrade. 045-464907.

Auto's

Volvo 480 ES
Demonstratiemodel niet gekentekend.

’ 10.000,- beneden nieuwprijs.
Volvo A. Klijn, deKoumen 7, Hoensbroek. tel. 045-220055

Occasion 1991 Prijzen!
Volkswagen Golf 1.3 CL, rood 1987 ’ 15.950,-
Zastava Yugo55 L, blauw 1987’ 5.950,-
Fiat Panda 45, blauw 1985/ 5.950,-
Fiat Panda 750 L rood 1987 ’ 6.950,-
Fiat Panda 1000CL, rood 1987 ’ 7.950,-
Fiat Uno45 Amico, wit 1987 ’ 9.950,-
Fiat Uno 45 Super, blauw 1988 ’ 12.950,-
Fiat Uno45 IE Super, roodmet 1990 ’ 16.950,-
Fiat Uno 60 Super, rood 1987 ’ 10.950,-
Fiat Uno 75 lE, wit 1987’ 11.950,-
FiatUno7slESX,blauw 1990 ’ 21.950,-
Fiat Ritmo 60L 5-drs. rood 1987 ’ 8.950,-

Absolute rock-bottom prijzen!!
KOOPZONDAGEN GEOPEND

Persoonlijke lening, financial lease
en/of WA CASCO verzekering vlot geregeld!

Fiat Harry Schobben Brunssum
Tegelstraat 3. Tel. 045-250675,.

Inruilauto's
Diverse Fiat Panda's t. 34en 45van'Bs t/m 1986
Diverse Fiat Panda's 750 en 1000van 1986 t/m 1989
Diverse Fiat Unos45 van 1983t/m 1989
Fiat Uno 60 S 3-drs 1988
Fiat Uno 70 SL 5-drs 1986
Fiat Uno 75 SX 3-drs 1989
Diverse Fiat Ritmo's 3 en 5-drs. van 1982 t/m 1986
Fiat Regata 70,5 versnelt 1987
Citroen Visa21985
Ford Escort 1.3L 1983
Opel Kadett 1.6S 5-drs. GLS 1986
Opel Corsa TR 1.2 S 1984
Renault 11 TXE 1985
VWPolo 1988
Golf diesel 3-drs 1987
Skoda 120LS 1985

Kerst-aanbieding
Auto's boven ’ 7.500,-

-1 jaarbovag-garantie

oman
Fiat Klankstad Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185, tel. 045-413916.

Volhouders van Topklasse
HAGEN TOP-START ACCU'S- Compleet assortiment voor uw auto, vrachtwagen,

motorfiets, boot etc.!!- Volledig onderhoudsvrij!- 30% hogere startcapaciteit!- 2 jaarvolledige garantie!

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045 - 716951

Aktie ’ 2000,-
SUPER OCCASIONSHOW 21 - 22 - 23 december

Zondag geopend
Citroen van Roosmalen

Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Tel. 043-21 51 54.

Kerst- occasion - show

zondag geopend
Citro ën van Roosmalen

Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Tel. 043-21 51 54.

Autobedrijf
Jasper B.V. Off.
Peugeot-dealer

Eindejaars opruimingsshow
Leeuwekeur gebruikte
auto's. Stippen-festival

extra voordeel van ’ 500,-
-tot ’ 2.000,-.

Stationwagens:
Toyota Corolla 1.3 gas '86
Peugeot 305 GL Break '83

Peugeot 405 SR Turbo
diesel Break '89

Peugeot 505 GL Break
gas '84

Peugeot 505 GR diesel
Familiale '89

Suzuki SJ 413 HJX gas '87
Gas en diesel

auto's:
BMW 518 gas '84

Peugeot 205 XL diesel '86
Ford Orion 1.6 Bravo

diesel '88
Peugeot 205 GL diesel '86
Mitsubishi Colt GL gas '86
Peugeot 309 GR diesel '88

Opel Kadett gas '86
Peugeot 505 GR diesel '87

Saab 900 GLE gas '82
Volvo 360 gas '85
Automaten:

Ford Fiesta 1.1 CL CTX '90
Volvo 340 DL '82

Ford Siërra 2.0 Ghia '85
Peugeot 505 SR '82

Schakelwagens
Peugeot 205 1.4 green '88

Citroen BK 1.6 TRI '89
Peugeot 205 1.4 Accent '89

Fiat Regatta 85 S '87
Peugeot 205 1.1 GL'B9

Fiat Uno 55 S '85
Peugeot 205 1.1 Accent '87

Fiat Panda 34 '86
Peugeot 309 1.6 GT inj. '87

Ford Escort Laser '84
Peugeot 309 1.3 XL

Profile '88
Mazda 323 1.5 GLX '88

Peugeot 309 1.3 GL
Profile '87

Mazda 626 Coupé '86
Peugeot 309 1.3 GR '86
Nissan Sunny 1.3 HB '88
Peugeot 305 Select '87
Opel Kadett 1.3 NB '88
Peugeot 305 1.3 GL '84
Opel Ascona 1.3 S '84

Peugeot 405 1.4 GL '88
Renault 25 GTX '86

Peugeot 405 1.6 GL '89
Renault 5 SL '87

Peugeot 405 1.6 GR '88
Renault 5 L 5-drs. '87

Peugeot 405 1.9 SR t '89
VWPolo 1.1 '82

Peugeot 505 GL '86
Zastava Yugo 45 L '89

Peugeot 505 2.0 GL '85
Inr. en financ. mog.
Dit alles alleen bij

Off. Peugeot-
dealer

Autobedrijf
Jasper B.V.

Windraak 29
6153AC Munstergeleen

Tel. 046-521944.

Twee jaar
gegarandeerd!
Panda 1000 Super '87

Panda 1000 CL '88
Uno 45 '87, '88, '89

Uno Champ '89
Uno 45 Super '87 en '89

Ritmo 70 CL '88
Citroen BK '88
Citroen AX '88

Honda Integra automaat '87
Mitsubishi Lancer GLX '88

Suzuki Jeep Samurai cabrio
88

Dus 2 jaar
garantie!!

Inruil, financiering etc.
Fiat Creusen

Heerlen
Parallelweg 34

045-742121
Ford ESCORT bwj. '81, in
prima st., ’3.600,-. 045-
-231073.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
1983, in nieuw staat. Tel.
045-222543
Ford SIËRRA 1.8 CL Laser,
bwj. '89, ext. mr. mog.

’ 17.950,-. 046-525489.
Prachtige Ford ESCORT 1.3
GL 5-drs. bwj. '82, (interes-
sante prijs). Bernhardstr. 12,
Munstergeleen.
Een kerstkadoü Te k. Ford
SIËRRA bwj. '83, radio/cass.
trekh., APK 5-'9l, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 8.900,-. 045-412971
Ford ESCORT Laser, m'Bs,
APK, 5-bak, zeer mooi,

’ 6.950,-. Tel. 045-454087.
Te k. Ford TAUNUS 2.0
Ghia bwj.'Bo vr.pr. ’ 1.250,-.
Tel. 045-228175.
Te k. Ford ESCORT KR 3 i,
bwj. 1-'B9, kl. wit, km.st.
24.000, veel extra's, pr.
’25.500,-, 045-416465.
Te k. Ford SIERRA Sedan
1.6 CL bwj. '89, kl. kristal-
blauw m. spoiler, sportvel-
gen, tel. 045-462608.
MAZDA 323 1.3, bwj '79, i.z.
g.st. Autobedrijf P. Smits.
Hoofdstr. 214, Hoensbroek.
MAZDA 323 bwj. '80, APK, i.
z.g.st. ’ 1.850,-. Tel. 045-
-720951.
Te k. van part. MERCEDES
230E, '86, met lichte flank
schade, onderhoudsboekje
aanw. pr.n.o.t.k 04492-3824
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. 046-75763.

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 iGhia '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
BMW 316i, 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
Nissan Sunny coupé '88

Nissan Sun. 1.3 LX 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.'B 5
Lancia Ypsilon Fire '87

Passat 4-drs. CL '86
Honda Civic 15 S '87

Honda Arrow-deck EX '87
Mitsubishi Colt 1200 '82

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 diesel combi

'87
Ford Siërra 2.0CL combi '88

Opel Omega 2.3 D combi
'87

Audi 100CC 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
Te k. gevr. voor export alle
type's LADA'S. 045-414372
ook 's avonds.
BMW 728iaut. 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. MAZDA 323 '79, op-
knapper motor o.k. P.n.o.t.k.
Tel. 045-458679 tussen
17.00-18.00 uur.
Tek. Opel KADETT bwj. '82,
vraag prijs ’3.500,-. Tel.
045-258415
ROVER 3500 Vandenpias,
1983, automatic, moonraker
blauw, electrische. schuif-
dak en ramen, centrale
deurvergrendeling, nieuwe
banden, uitlaat, ’ 4.800,-.
Telefoon: 045-253608.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’30.000,-,
045-411572 of 427671.
Te k. VOLVO 343, LPG '82
pr. ’ 250,-. Tel. 045-325671
Apart mpoie BMW 316 1800
CC motor, diamantzwart,
'87, 4-drs., schuifkanteldak,
LPG, nw.st., spec. prijs, mr.
mog. Autobedr. BOSCH-
KER, Heerlerweg 67, Voe-
rendaal. Tel. 045-751605.
Te k. mooie CITROEN BK
1.9 diesel, i.z.g.st., bwj. '85,

’ 6.500,-. Tel. 04492-4553.
CITROEN BK stationcar '86,
type TRS 19, wit, div. extra'smr. mog. Autobedr. Bosch-
ker, Heerlerweg 67, Voeren-
daal. Tel. 045-751605.
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 127 FIORINO, gesl. be-
stel nw.type '86, APK tot 11-
-7-'9l. ’3.950,- i.nw.st. Tel.
045-323178.
Fiat RITMO 85, bwj. '83, 4-
drs., i.st.v.nw. APK 17-12-
-'9l. ’ 3.250,-. 045-323178.
Te k. zuinige Fiat RITMO, s-
drs., '85, vr.pr. ’4.750,-.
Tel. 045-273540.
Te k. Ford FIESTA 1100
Speciaal bwj. '89, Mecury-
grey, 20.000 km, 5-bak, 1e
eigenaresse. 045-413558.
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.

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie40-jarig huwelijk >.

flaÉM*. *mkjT wßr 'j^TW"

Kinderen en kleinkinderen J
Armemarie Proficiat

Hartelijk Gefeliciteerd met je Martin met je 23steL
mmmW B^k.

Ramona, Lei, Angeliqu-*
Pap en Mam, Jacqueline en Nelis.

Hans, Jan en Bennie. ■ 1
Vandaag ook op LD-TV. Proficiat

F* *^mm^ÊÊm\\ Bianca met je 17e verjlj■ Mmimi— dag. Mam, Pap en Ro?André is 9 jaar j
hartelijk gefeliciteerd Uw VERENIGINGSNIE-J

Pap, Mam en Sjengie op LD-TV. Bel voor info 1
Vandaag ook op LD-TV! 739296/97.

Mitsubishi Pajero TD, wit,
extra's '86, ’27.500,-; Ga-
lant '85-'B7, v.a. ’7.750,-;
Lancer 1.5 GLX '88,

’ 15.750,-; Ford Scorpio 2.0
'88 ’ 19.750,-; Siërra Combi
diesel '87 ’ 18.750,-; Siërra
Sedan 2.0 '87-'BB v.a.

’ 16.750,-; Mazda 626 cou-
pé 2.0 GLX m.'BB’ 19.750,-
-626 HB 2.0 GLX 12V m. '88
’18.750,-; 323 HB 1.3 GLX
kat. '87 ’15.500,-; Opel
Omega 2.0i, '87 ’21.750,-;
Omega 1.8 zeer compl. '87,
’19.500,-; Manta GT Cou-
pé '84, ’ 9.750,-; Ascona
diesel, Traveler, '86,

’ 12.750,- Kadett diesel, wit
'85, ’ 12.750,-; Rover 820i
16V, exclus. '88, ’24.500,-;
Peugeot 309 GL Profil, '86

’ 11.900,-; Renault 25 GTS
2.0, '85 ’ 13.750,-; R 9 TXE
extra's '87. ’14.900,-; R 11
TXE apart '84, ’ 10.750,-;
Nissan Bluebird '88
’15.900,-; Sunny 1.6 SLX
'88, ’15.900,-; Citroen BK
1.6, I.9TRS, TRI, TRD, RD
Break, '85 tot '88 vanaf
’7.750,-; CX 2.2 ERS '86

’ 14.900,-; Toyota Celica
1.6 ST '84, ’11.750,-; Co-
rolla 1.3 DX '85 ’10.750,-;
VW Golf GTS '84 ’ 9.750,-;
Passat diesel '87 ’ 12.900,-
Jetta 1.6 Elan '87 ’ 12.900,-
Jetta CL, 4-drs, '87,
’15.750,- Golf diesel, '83,
’7.250,-; BMW 316, 4-drs.
apart '86, ’ 18.900,-; BMW
315 1600, '83, ’8.900,-;
Citroen Camper compl. in-
ger. ’ 7.500,-. Inruil en fi-
nanc. mogelijk Auto LIM-
BURG Mauritsweg 126,
Stem. Tel. 046-338474.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf I.Bi '87;
Opel Kadett 16 S GT 5-drs.
LPG '85; Opel Kadett 12 S
Combi '83; VW Polo SP '87;
Mercedes 230 E ABS 5-bak
schuifd. '83; 2x Opel Ascona
1.9 '81, '82; Audi 80 cc '85;
BMW 320-6 schuifd., 5-bak,
11-81; BMW 520 i autom
schuifd. '82; Datsun Cherry
1.5 GL 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 SR div. extr. '82; Re-
nault 25 GTX '84; Citroen
Visa 11RE '84; BMW 316
'79; Toyota Landcruiser lang
6 cyl. D '80; Peugeot 104
GL, '82; Datsun Sunny cou-
pé '81; Opel Kadett 13S 3-
drs '81; Datsun Cherry t. '83;
Opel Manta 1.9 SR'79; Audi
100 CD diesel '82; Opel Ka-
dett 12 S 11-'B2; VW Sci-
rocco GT voor liefheb. '77;
Ford Taunus 1.6 L 4-drs.
autom. '80; BMW 1502 i.z.g.
st. '76; Inkoop, verkoop, fi-
nanciering. Div. inruilers.
Akerstraat Nrd. 52C Hoens-
broek 045-224425. Ge-
opend van 10.00-19.00 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur.
Opel Kadett 1300 automaat
bwj. '87, km.st. 32.000, pr.

’ 16.500,- met Bovaggar.-
bewijs. Bovag-garagebedrijf
Stan WEBER. Inruil, finan-
ciering, garantie. Baanstraat
38, Schaesberg. Tel 045-
-314175 b.g.g. 321751.
Te k, Opel Kadett CARA-
VAN, 12 S, APK '91, bwj. '80
M. Trompstr. 24, Schaes-
berg. 045-410754.
Te k. van oudere heer Opel
KADETT 12, APK, bwj. '80.
Tel. 045-214826.
Te k. ASCONA BWJ. '81
APK gek. Tel. 046-519196.
Te k. zeer mooie Renault
FUEGO GTL bwj. '81, weg.
omst. Tel. 046-753152.
Apart mooie RENAULT 5
TC, m. '86, groenmetallic,
nieuwstaat. Inruil mogelijk.
Autobedrijf Boschker Heer-
lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605
Te k. SKODA bwj. '84, motor
'88, i.z.g.st., APK 10-'9l,
vaste pr. ’2.000,-. Tel.
045-413558.
Suzuki CARRY, bwj.'B3, gr.
kent., in pr.st., APK dec'9l,
vr.pr. ’ 2.750,-. Tel. 04492-
-3582

Ford Sierra 1.6 Sedan,
ace. '89 ’24.000,-; '
Siërra 1.6 CL 5-drs. p<;
’19.250,-; Ford Siërra
CL Sedan '87 ’ 17.5» 0Ford Siërra 1.6 CL, H
div. ace. '87 /16.7**J*Aa<
Ford Siërra 2.0 Laser 'ia

’ 14.500,-; Ford Siërra "*CL 3-drs '87 ’ 15.5*
Ford Siërra combi 2.0 'B*. Jn
'85 ’ll.OOO,- en ’10." Qe
Opel omega 2.0 i

’ 24.500,-; Opel Kadett fnClub '88 ’18.750,-; ° «ti
Ascona 1.6 LS HB itu

’ 9.500,-; Nissan Biet* vu
2.0 LX HB '88 ’18.7-* b«
Mazda 626 1.6 LX HB fUI
’12.750,-; Renault 25 \n
'88 ’22.750,-; Renault d
TL '87 ’ 14.000,-; C«g W(
BK 14 E '88 ’ 15.7-* £'
Austin Maestro Magie ,k„

’ 13.500,-; Opel Ascona
S '83 ’ 7.500,-; Volvo f v,
3-drs. '87 ’11.250,-; ,
roën GSA '83 ’ 3.750,-- 1 \ó

Uno 60S, 5-bak, J
’ 11.000,-. Inruil, finai* jK
ring en Bovag-gara' 1' *e
Autobedr. en APK-j* »-
ringsstation P. van DIJ^
Zn., Hompertsweg
Landgraaf Tel. 045-31v?
Wij geven het MEESTE^uw auto! U belt, wij kortJ '045-422610, ook 's ayoj?
FIESTA '79 ’1.250,-; i
'78 ’1.250,-; Ascona j
’950,-; Renault 18 j
’1.250,-; Alfa '81 ’1.29?
Volvo 343 '80 ’1.79»Granada '80 ’ 1.750,-; 'mo '80 ’1.250,-; Kade»
S '80 5-drs., ’ 2.450,-, m
APK. Tel. 04499-5204; 1
Te k. ALFA Romeo 33, Z
12-'B7, kl. rood, LPG, -*G

’ 12.750,-. Tel. 04458-Jff
MERCEDES 190Et. '87 "Jstuurbekr., electr. ruiten, '.
Co ’32.500,-. Met Bojj
garantie. Autobedrijf WejJ
Baanstr. 38, Schaesb>*
Tel. 045-314175. J
OPEL Kadett 3-drs., bv/L.
APK mei '91, prijs ’ 2.50*
Tel. 045-413507. A
Te k. Opel MANTA 2.0ö,
bwj. okt. '82, div. ace, F I
o.t.k. Tel. 046-372426.^ «
Te k. Opel ASCONA %'76, APK sept. '91, kl. ■$
pr. ’ 750,-. Tel. 045-464J?
Talbot HORIZON '81, s's i
APK 9-'9l ’1.200,-. Dfc iastr. 1b Geleen 046-75^/
Te k. VW GOLF MX bv*/j .5.
100% in orde, nw. ban""

’ 2.350,-. 045-251492^
VW PASSAT Variant, 5-4|
APK 7-'9l, ’950,-. Daffi
str. Ib, Geleen. 046-75^
GOLF diesel bwj. '81. fy
4-'9l, techn. 100%*
045-711545.
VW DERBY GLS &\
86.000, rood, APK 1"#mooi, vr.pr. f2.450,--Te k. weg. omst. ge#ffl
mooie VW GOLF 16°" |d-
diesel, km.st. 108.000.
beige, met trekh., auto J=' dnieuw, bwj. '85, ,'i
’11.750,-. E. CasimirsI
Kakert-Landgraaf.
Te k. VW GOLF Turbci-\|
sei CL, 4-drs, bwj. '^'j
rood 1e eig. in.nw.st. «y
zankweg 113, Landgrgg^,
Te k. VW JETTA, bWJ- rf
APK aug.'9l, ’2.500,--
-046-580905. -—-^j*-'
LUCARÜ! kontant ge|djU
Uw auto, direkte afwikk6'
Tel. 045-456963. _^|
Te k. BMW 318iautom-^LPG, bwj. '82, ’ 7-0^
Ford Siërra stat.car, &MJ,
f 7.000,-; Mitsubishi GfV
LPG, bwj. '86, ’ 12-0""
Tel. 045-322921.
Te koop gevr. AUTO' J# i
bedrijfsauto's, schade/OJ^ |
geen bezwaar 045-72U£-x i
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De verwarring op het Volkscongres
over Sjevardnadze's optreden mani-
festeerde zich gisteren ook in twee
elkaar volledig tegensprekende
commentaren van het persbureau
Tass. Aleksandr Kanisjev noemde
Sjevardnadze's stap een 'slag voor
Gorbatsjov'. Zijn collega Joeri Or-
lov ziet het als een meesterzet, met
voorkennis van Gorbatsjov, om de
conservatieven te neutraliseren en
de progressieve rijen te sluiten.

Roy Medvedev, voormalig dissident
en nu Volksafgevaardigde, meende
dat Sjevardnadze was vertrokken
omdat hij kennis heeft van plannen
om de nationalisten in Georgië met

militair geweld in het gareel te
dwingen. Woensdag kondigde Gor-
batsjov aan de noodtoestand te zul-
len uitroepen of republieken onder
direct presidentieel bestuur te bren-
gen. Baltische gedelegeerden meen-
den gisteren dan ook dat Sjevard-
nadze het veld ruimt, omdat hij
geen ministeriële mede-verant-
woordelijkheid wil dragen voor mi-

litair optreden tegen bijvoorbeeld
Letland of Litouwen.

Petrosjenko toonde zich niet onder
de indruk van Sjevardnadze's optre-
den. „Dit is een politiek spektakel-
stuk, een tactische manoeuvre," zei
hij in de wandelgangen. „De dicta-
tuur waar Sjevardnadze over
spreekt zit niet in het Kremlin, maar

in sommige republiekshoofdsteden
en in het presidium van de Russi-
sche Federatie (een verwijzing naar
Gorbatsjovs rivaal Jeltsin)," sneer-
de hij.

Gissen
!na Il* Congres zelf bleef het gissen
I Hjar Sjevardnadze's ware motieven,
(i^ ar het gevoelen was vrij alge-
jh *\n dat Sjevardnadze met zijn: ein5e verklaring welbewust eeni . ue had gemaakt aan een glanzen-

Politieke carrière.

| ii tlpje Mallemolen van de Sovjet-po-
ina a*s echter alles mogelijk, nie-

"^
nd durft er zijn hand voor in hetI j^ur te steken dat Sjevardnadze

fun" 1611^01^ voor een andere hoge
I n ct'e wordt gevraagd en toestemt.dat^ 11 directe omgeving acht men
ty echter uitgesloten. Na zulke

] ljjj,orden is een terugkeer onmoge-
|he ' Zei een stafmedewerker van

IHet ■v-4rd
lS niet de eerste keer dat Sje-Onadze er de brui aan wil geven.

Ho%!? aPril 1989 in de Georgische
W stad Tbihsi twintig doden val-
t> wanneer troepen het vuur ope-

nen op demonstranten, reist Sje-
vardnadze onmiddellijk naar de
plaats des onheils. Hij is geschokt.
Later vertelde hü in een televisie-in-
terview dat alleen hardnekkig aan-
dringen van zijn 'goede vriend' Mi-
chael Gorbatsjov hem ervan had
weerhouden af te treden.

Dreigementen
De voormalige dissident en Volks-
afgevaardigde Roy Medvedev ver-
moedde gisteren dat Sjevardnadze
weet had van plannen voor nieuwe
acties in Georgië, waar de nationa-
listen van Gamsachoerdia sinds de
verkiezingen van oktober regeren.
Gorbatsjovs dreigementen woens-
dag met het afkondigen van de
noodtoestand sloegen ook op Sje-
vardnadze's eigen republiek. Med-
vedev: „Een tweede Tbilisi wil Sje-
vardnadze niet als minister meema-
ken."
Sjevardnadze is, net als zijn presi-
dent Gorbatsjov, vooral populair in
het Westen. Hy staat te boek als de
architect van het 'nieuwe denken'in
de buitenlandse politiek, als de man
dieOost-Europa devrijheid schonk,
de Duitsers hun hereniging en het
Westen als geheel een aantal ak-
koorden die kern- en conventionele
wapens drastisch moeten vermin-
deren.

Toen Gorbatsjov hem in 1985als mi-
nister van Buitenlandse Zaken be-
noemde, had Sjevardnadze nog
geen enkele ervaring in de buiten-
landse politiek. Aanvankelijk werd
hij, de opvolger van de sjagrijnige
volhouder Gromyko, niet echt se-
rieus genomen. Maar Sjevardnadze,
een innemende persoonlijkheid en
hoogst intelligent, wist zijn nieuwe
gesprekspartners al snel te overtui-
gen van zijn deskundigheid.

Perestrojka
Nu vraagt het Witte Huis zich ver-
bijsterd af, ofhet perestrojka-proces
vanwege het aangekondigde ver-
trek van Sjevardnadze niet als een
afgesloten hoofdstuk moet worden
beschouwd. „We kunnen slechts
gissen wat er aan de hand is, maar
ernstig is het in elk geval," zei een
woordvoerder. En voorzichtig
wordt al geopperd dat de voor fe-
bruari vastgestelde top met Gor-

batsjov misschien moet worden uit-
gesteld.

Het illustreert het aanzien dat Sje-
vardnadze in de internationale di-
plomatieke arena heeft verworven.
Niet slecht voor een weliswaar
eigenzinnige maar toch doorgewin-
terde partijfunctionaris. Sjevard-
nadze, zoon van een onderwijzeruit
een klein Georgisch dorp, treedt op
zijn twintigste toe tot de partij. Dan
al laat hij zich kennen als een man
die tegen heersende opvattingen
durft in te gaan.

Zijn toekomstige vrouw, Nanoelja,
wil niet met hem trouwen, omdat zij
bevreesd is voor Sjevardnadze's po-
litieke carrière. Haar ouders waren
slachtoffers van Stalins politieke
zuiveringen en dat was toen nog
geen aanbeveling voor bijvoorbeeld
een plaats op de Komsomol-hoge-
school, de springplank voor jonge
communisten naar de politieke top.

Sjevardnadze liet zijn studieplan-
nen varen, werd leraar en trouwde
met Nanoelja.

" De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Baker, vorige maand nog samen
met Sjevardnadze in New Vork, verklaarde gisteren dat de waarschuwing van zijn Russische
ambtgenoot dat de Sovjetunie afglijdt naar een dictatuur ernstig moet worden genomen.

Maffia
Bij zyn benoeming in 1972 tot partij-
leider in Georgië bindt hij de strijd
aan met de in heel de Sovjetunie be-
ruchte republikeinse maffia. Erg
succesvol verloopt die niet. De wer-
kelijk grote bazen blijven buiten
schot, de kleine visjes verdwijnen
achter de tralies, schampert men nu
nog in Tbilisi.

Zeker is dat Sjevardnadze, een klei-
ne twintig jaareerder KGB-functio-
naris in de republiek, net als Gor-
batsjov een protégé was van KGB-
leiderAndropov, de man die als par-
tijleider de strijd tegen de corruptie
aanbond. Gorbatsjov was in de ja-
ren zeventig partijleider in Stavro-
pol, grenzend aan Georgië, en beide
mannen kennen elkaar uit die tijd.

Sjevardnadze mag niet populair
zijn, hij houdt het als partijleider in
het lastige Georgië uit tot zijn be-
noeming tot minister van Buiten-
landse Zaken. Hij kent deregels van
het spel: in de Brezjnjev-periode le-
vert hij deverplichte lofaan de gro-
te leider (en wordt daar nu nog omgekritiseerd), onder Andropovkriti-
seert hij de terreur onder Stalin.

Inkrimping
Met de val van deMuur leek het met
de maatschappelijke steun voor de
krijgsmacht in ons land gedaan.
„Hoewel het toch nog aanzienlijk
was dat tweederde van de Nederlan-
ders niet twijfelde aan het bestaans-
recht van de krijgsmacht", beha-

drukt drs J.R. Schoeman, voorlich-
ter van de stichting Maatschappij en
Krijgsmacht, de keerzijde van de
medaille. De vraag was alleen of het
daarbij zou blijven, of dat het verval
zich zou voortzetten. Schoeman
sluit dan ook niet uit, dat na de op-
lossing van de Golfcrisis de steun
voor de krijgsmacht weer zal dalen.
„Het is in ieder geval heel interes-
sant om te zien wat er gebeurt als de
vrede opnieuw uitbreekt."
Ondanks de steun voor de krijgs-
macht is de publieke opinie het wel
eens met de voorgenomen inkrim-
pingvan 15%, dieeerder door minis-
ter Ter Beek van defensie is aange-
kondigd. Voor een derde deel van
de ondervraagden mag die reductie
zelfs nog wel wat verder gaan.

Dr Van derMeulen: „Wekonden het
niet laten het Nederlandse volk
even te prikkelen met de stelling: de

crisis rond Irak bewijst dat we voor-
zichtig moeten zijn met het inkrim-
pen van de krijgsmacht." Daar was
57 procent van de ondervraagden
het mee eens; een kwart was het er
(helemaal) mee oneens en de rest
had geen mening. Van der Meulen:
„De meerderheid beaamt niet dat
van inkrimping moet worden afge-
zien. Ze vindt slechts dat het voor-
zichtig moet gebeuren, zeg maar:
met beleid."

Vijandsbeeld
Niet alleen ziet de burger het leger
weerzitten, maar ook is ons vijands-
beeld totaal veranderd. Waren het
vroeger de Russen, nu zijn het de
Arabieren die de internationaleboe-
mannen zijn. „Maar vroeger was ons
vyandsbeeld niet gefixeerd op de
Russen als volk, maar veel meer op
hun leiders. Het volk was goed,

maar de top die deugde niet. Dat is
nu niet het geval. We denken nu niet
alleen negatief over Saddam Hoes-
sein, maar over alle Arabieren in het
algemeen", zegt voorlichter Schoe-
man.

Opvallend is dat een gebeurtenisals
de inval in Tsjechoslowakije in 1968
door de troepen van het Warschau-
pact of de discussie over de plaat-
sing van de kruisraketten in 1985,
slechts een kleine invloed hebben
gehad over hoe het Nederlandse
volk dacht over dekrijgsmacht. Met
de Golfcrisis is dat wel het geval.

.i
Dat wordt door de onderzoekers
verklaard door het feit, dat iedereen
dagelijks de gevolgen van deze cri-
sis ervaart. De stijgende en dalende
olieprijzen, de uitzending van de
marine-fregatten en de gegijzelde
Nederlanders en andere Europea-

nen zijn of waren dagelijks nieuws.
„De burgerkrijgt zodoende decrisis
wel op het bord gedeponeerd", zegt
Schoeman over derol van de media,
met name de tv.

binnen/buitenland

Architect van het 'nieuwe denken' in de buitenlandse politiek

Edoeard Sjevardnadze; een
eigenzinnige diplomaat

el
'OSKOU - Als de Georgiër Edoeard Sjevardnadze, Edik voor

Wjn vrienden, Russisch spreekt, laat hij zich niet kennen als
Pen begenadigd redenaar. Zijn woorden komen rommelig, enoor het accent soms clownesk over. Maar om de boodschap

Gorbatsjovs minister van Buitenlandse Zaken giste-re het Congres van Volksafgevaardigden perplex deed staan
P°n niemand heen.

!^vardnadze, 62, verloor de diplo-
j^ueke voorzichtigheid even uit
et oog, naar het scheen. Hij zag de

" ra V^e^uri'e wegzinken in het moe-
--p s VanYan de dictatuur, wist nog niet

jj ec-es welke dictatorer zou aantre-en, maar realiseerde zich zeer wel,
(*"" de hervormingsgezinde krach-

ft van het politieke toneel warenWeggevaagd,
ju _,
bv er n*et meer aan mee» al*3
jjr-=er en communist is het mijn

be af te treden> zei Sjevardnadze.
me VTaaS is nu waar hij zich het

est over heeft opgewonden. De
con eloze kritiek die er vanuit de
gen ervatieve PartÜgelederen en
leijjeraals op zijn buitenlandse be-

jiPae 1S geleverc
*. of de fluistercam-

ïAirP 1* at nÜ bereid zou zijn de
ioderikanen te helpen door, indienIl(j..a-g> Soyjet-troepen in te zetten

f 0 j! een militair conflict in de Golf.
ov WtS et e ernst;ige bezorgdheid

i üsch terugdraaien van demoera-

' van hervormingen ten behoeve
| "i een presidentiële dictatuur?

Lastig
Welke motieven hij gisteren ook
precies mag hebben gehad, één
ding is zeker: de self-made diplo-
maat heeft zijn vriend Gorbatsjov in
een lastig parket gebracht. Mis-
schienwel om hem op de manier zo-
als alleen een voormalig onderwij-
zer dat kan op de vingers te tikken:
pas op Michail, je hebt de verkeerde
vrienden gekozen.

hans geleijnse

Onthutst
Maar anderen toonden zich bezorgd
en onthutst. Aleksander Jakovlev,
dearchitect van perestrojka en glas-
nost en bij het laatste partijcongres
teruggetreden als lid van het polit-
bureau, sprak van 'een frontale aan-
val van de reactionaire krachten.
De meeste gedelegeerden tipten
Jevgeny Primakov, Midden-Oos-
ten-expert van het Kremlin, als op-
volger van Sjevardnadze.

Steun burgerij voor defensie van 'Koude Oorlog-omvang'

Arabier is nu nieuwe
boeman Nederlanders

J! *. an onze correspondent

j e^ HAAG - Defensie heeft
i clurinieuwe urgentie. Dat con-
ti %, f ert staflid dr J.S. van der
t s^a n.van de stichting Maat-

aa^jPPiJ en Krijgsmacht naar
i quèteiding van de J°n*§ste en"

" vann OVer het bestaansrecht
\ <4er 5e krijgsmacht. Niet min-
\ cierl 80 Procent van de Ne-

'nilifndse bevolking vindt een
[ n°°&rkelük fenSie n°dig °f

' öat is>n w ge*3**k aan net percentage dat
I "j^dden van de jaren zestig

'og n Sehaald, toen de Koude Oor-
t>e e;ifg ln volle hevigheid woedde,
'en ZeTl Van de NIPO-enquête zul-
üUt*im0 gepubliceerd in het
Krij„ er van Maatschappij en
Verschracht' dat volgende week

blieken« rastische daüng van de pu-volge steun mdc afgelopen jaren is
?*n v derMeulen sprake van
'Uidt m°bilisatie'. Volgens hem

aaiVo m*est Plausibele verklaring
<J°°r do die is teweeg gebracht
*}ie i^.^°lfcrisis. De publieke opi-
?,o°r dl T ' duidelijk beïnvloed
etonn aakse inval in Koeweit,

Zoek van net NIPO, in op-
Vht Ta" Maatschappij en Krijgs-"ls in oktober verricht.

r 6>rnaad<.kent geen militaire tradi-
Hlk dra h was het maatschappe-
k'Hid K?vlak voor de krijgsmacht
b-eek Pfnoorlyk groot. Jarenlang
■W l°nderzoeken dat minimaal

80 procent van de bevolking het
hebben van een leger, marine en
luchtmacht als nodig, dan wel als
een noodzakelijk kwaad beschouw-
de. Parallel met de introductie van
glasnosten perestrojka in de Sovjet-
unie van Gorbatsjov, daalde het
aantal voorstanders van de Neder-
landse krijgsmacht. In 1988 was de
aanhangal geslonken tot 71 procent
en na de val van de Berlijnse Muur
was dat eind vorig jaar gedaald tot
66 procent, een na-oorlogs diepte-
punt.

Alarmsignaal

Russische ministervan buitenlandse zaken is toch te ervaren om niet
in te zien welk dramatisch gevolg zijn ontslagaankondiging kan
hebben. Het moeten dus uitermate zwaarwegende redenen zijn,
die Sjevardnadze hebben doen besluiten af te treden.

De om zijn politieke kwaliteiten alom geprezen bewindsman wil —
zo lijkt het - niet verantwoordelijk zijn voor datgene, waarheen de
Sovjetunie naar zijn mening evollieert; in de richting van een dicta-
tuur. Gorbatsjovs perestrojka zit op een dood spoor. Overal heerst
chaos en anarchie. Steeds meer Unierepublieken dansen uit de rij.
De markteconomie komt niet van de grond. Er wordt honger gele-
den. De in het nauw geraakte president staat op het punt de nood-
toestand uit te roepen. Gorbatsjov raakt steeds meer in de greep
van de conservatieven en daardoor boet deontwerper van de ver-
anderingen in toenemende mate aan geloofwaardigheid in.

Het door openheid, ontspanning en samenwerking gekenmerkte
beleid van Sjevardnadze heeft de conservatieve haviken in het
Kremlin altijd zwaar op de maag gelegen. Vooral vanuit de leger-
leiding wordt felle kritiek geleverd op Gorbatsjov. Daar ziet men
het prijsgeven van Oost-Europa in combinatie met de verstrekken-
de ontwapeningsakkoorden als een onaanvaardbare militaire ver-
zwakking van de Sovjetunie. Nog niet zo lang geleden hield een
prominente admiraal een fel pleidooi voor onmiddellijke tussen-
komst op grote schaal van de strijdkrachten.

Nu Sjevardnadze aangekondigd heeft er brui aan te geven, dwingt
hij in feite het parlement een keuze te maken: behoud van de nog
broze democratische structuren of — wat hij verwerpt — overdracht
van de macht aan één enkele man, Gorbatsjov dus, als oplossing
voor alle problemen.

.De binnenlandse situatie in de Sovjetunie wordt met de dag be-
roerder. Naarmate de problemen voor het staatshoofd zich opsta-
pelen, groeit het zelfvertrouwen van zijn behoudende tegenstan-
ders. Als Gorbatsjov er niet in slaagt het roer om te gooien, kan
hem de macht straks definitief ontglippen. De perestrojka is al der-
mate misvormd, dat een wijze man als Edoeard Sjevardnadze er
niet langer zijn naam aan wil geven. Dat is meer dan een veeg te-
ken.

F.S.

Wat de Georgiër Edoeard
Sjevardnadze gistermorgen
voor het verzamelde parle-
ment in Moskou liet zien,
was allesbehalve een geën-
sceneerde voorstelling. Het
was veel meer een vlam-
mend verwoorde waarschu-
wing voor de grote gevaren
die het roerige rijk van de
USSR bedreigen. De Sovjet-

Geschokte reacties op
aftreden Sjevardnadze

Van onze correspondent
WASHINGTON/DEN HAAG - Ge-
schokten bezorgd, zo hebben diver-
se landen gereageerd op het verras-
sende aftreden van de Sovjet-minis-
ter van Buitenlandse Zaken
Edoeard Sjevardnadze. De Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse
Zaken James Baker noemde op een
haastig georganiseerde persconfe-
rentie het aftreden van zijn ambtge-
noot Edoeard Sjevardnadze een ver-
lies. Maar Amerika gelooft niet dat
de Sovjet buitenlandse politiek als
gevolg van het aftreden van
Edoeard Sjevardnadze zal verande-
ren.

Baker sprak de verwachting uit dat
Sjevardnadze tot februari aan zal
blijven. Dan zal president Bush
naar Moskou gaan om ontwape-
ningsakkoorden met de Sovjetunie
te tekenen.

Volgens de Duitse bondskanselier
Helmut Kohl betekent Sjevardnad-
zes stap een zware slag voor presi-
dent Gorbatsjov. Kohl zei de beslis-
sing 'uitermate te betreuren.

Wens
In Rome uitten de ministers van
Buitenlandse Zaken van de EG hun
'krachtige wens' dat het aftreden
'geen verandering zal betekenen in
het beleid van de Sovjetunie, waar-
door de belangrijke resultaten in de

buitenlandse betrekkingen op de
tocht zouden komen te staan.
Minister van den Broek verklaarde
'verontrust en geschokt' te zijn en
deelde daarmee de reactie van de
andere Europese landen. Ook de
NAVO gaf uiting aan de bezorgd-
heid: „We zijn ontsteld. Niemand
verwachtte dit."

De woordvoerder van het Witte
Huis Marlin Fitzwater noemde het
aftreden van Sjevardnadze een te-
ken hoe ernstig de situatie in de
Sovjetunie is.

Media
Hij maakt een vergelijking met de
Amerikaanse militaire aanwezig-
heid in Vietnam. „De aanval op de
Amerikaanse ambassade in Saigon
tijdens het Tet-offensief kwam bijna
integraal op de tv. De Amerikanen
waren toen pas verbijsterd, terwijl
die hele aanval militair gezien niet
veel voorstelde." Dat daarna met de
beschuldigende vinger richting me-
dia werd gewezen, nadat de Ameri-
kanen de oorlog verloren, vindt
Schoeman onzin. „Het is later af-
doende bewezen dat dit niet waar
is."

Het draagvlak voor het zenden van
marine-fregatten naar de Golf is
groot, zo is eveneens uit de enquête
gebleken. Niet minder dan 80 pro-
cent van de bevolking vindt dat te-
recht. Gezien de maatschappelijke
draagkacht voor het legeren het ge-
geven dat de publieke opinie (71%)
de krijgsmacht nog steeds niet uit
de tijd vindt, wekt deze score bij de
onderzoekers geen verwondering.
„Maar we hebben de vraagstelling
nog niet kunnen koppelen aan een
daadwerkelijk militair optreden te-
gen Irak. De Nederlandse inbreng is
nog opveilige afstand gebleven", zo
brengt Schoeman enige nuancering
aan bij de cijfers.

»

ger dijkstra

Vertrouwensband
De afgelopen twee jaar is er een
nauw vertrouwensband gegroeid
tussen Sjevardnadze en zijn Ameri-
kaanse collega James Baker. Dat is
met name het gevolg van de open-
hartige manier waarop Sjevardnad-
ze met zijn Amerikaanse ambtge-
noot over de problemen van deSov-
jetunie sprak. Sjevardnadze werkte
nauw met Baker samen eerst op het
gebied van wapenbeheersing, een
zaak die het vorig jaarop de achter-
grond werd gedrukt door de ont-
wikkelingenin Europa en deDuitse
hereniging.
De wereldwijde VN-boycot tegen
Irak was met name mogelijk door
de nauwe samenwerking tussen
Sjevardnadze en Baker.

Vervolg van pagina 1 Verwarring over
vertrek minister
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Auto's

Te koop SUZUKI Jeep bwj.
'81, APK, bruin, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-717794
b.g.g. 711203.

Te koop Toyota COROLLA
Liftback DX 3-drs. bwj. '82,
apart mooi, ’3.950,-. Tel.
045-218925.

Sloopauto's
Te koop gevr. sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

De HOOGSTE prijs voor uw
loop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

(Bromfietsen

Te k. MOUNTAINBIKE z.g.
a.nw., meisjeskinderfiets t/m
10 jr. racefiets en omafiets.
Tel. 04492-3794.
Diverse overjarige VESPA'S
voor zeer spec. prijzen! Willy
Rekers fiets en schaats-
sport. Rumpenerstr. 40a,
Brunssum.
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. ’ 40,- p.mnd. Rens
Janssen Heerlerheide, tel.
045-211486.
Te k. VESPA Ciao bwj. '87
met sterwielen, vr.pr.

’ 600,-. Tel. 045-218422.
2e Hands RACE-FIETSEN.
Keuze uitruim 40 stuks vari-
ërend van ’275,- tot

’ 2.000.-. Race Specialist
Math Salden Limbricht.

Wintersport
OVERALLPAKKEN, broek,
ski's, bindingen, stokken en
schoenen. Leeft. plm. 10 jr.
’125,-. 04405-1945.
Te k. HOCKEY-SCHAAT-
SEN, mt. 42, i.z.g.st. ’ 50,-.
Klimmenderstr. 34, Klimmen

Te k. SKI'S merk autom. Ac-
tive Lite Prisma met schoe-
nen merk Dachstein V 1lady
maat 38VS? pr. ’600,-. Tel.
045-729818.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel

dVsFORTHUIS
,N / \ 1 / \64TlKBHeerlen

Maglite Lampen
Buck messen

Diana Luchtbuksen
Vakantie en Rekreatie

St. Maartenszee bung.,
ZWEMPARADIJS. Week-
end/midweek va. ’ 240,-.
Tel. 02246-3109.
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

SKI SERVICE
alle merken ski's F.S.N,

certificaat

Sport Tillemans, Rumpener-
straat 31, Brunssum.

Caravans,Kamperen

Arcon Campers
Luxe 2-pers. campers.

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

Grasbroekerweg 122,
Heerlen. Tel. 045-722566.

Voor het STALLEN van uw
caravan of boot, bel 045-
-226664, ma. t/m vrijd. 18-20
uur, zond, de hele dag.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huisdieren
Te k. COCKER SPANIEL, 4
mnd. oud, ingeënt en ontw.
’300,-. Tel. 045-312515.
Te k. SLACHTKONIJNEN.
Bergseweg 9, Voerendaal.
Tel. 045-752592
Te k. KANARIES, zalm en- rood, int. man en pop. Ma-
riabergstr. 7, Schinveld. Tel.
045-252083.
Te koop wolf Duitse HER-
DERPUPS en bastaardpups
Tel. 046-524449.

Te k. ROTWEILER pups,
ingeënt en ontwormd. Tel.
045-413076
Tamme Kaketoe, Papegaai-
en, pracht. Ros., Nandaya's,
bruinoorpark. en vele ande-
re soorten vogels en klein-
dieren. ARIANE Bleyerhei-
derstr. 10, Kerkrade. Tel.
045-351340. Ook inkoop
van papegaaien.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opleidingen

leer je pas goed bij
Danscentrum Weisscher

F.D.0.-gediplomeerd
Lid van F.D.O, N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.

Wij starten half januari in
Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

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

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

Nu ook bij ons de allernieuwste danstrend

de SOCA en de HIP HOP.
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.
SPAANS of Engels, privé of
in groep. Tel. 045-742469.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Huwelijk Kennismaking
Dansen voor 't iets oudere publiek; ledere vrijdag, zaterdag, zondag, maandag va. 21.00uur.

DJ. Matheu
( s-Zondags en 's-maandags 10 consumptiebonnen voor

’ 15,-. Vrij entree, toegang 25 jaar.
1e en 2e kerstdag geopend v.a. 21.00 uur.

Oud- en nieuwjaar geopend v.a. 20.00 uur.
Bar Dancing de Fontein

Schandelerboord 7, Heerlen.
!Cafe dancing WINDROSE:'Akerstr. Nrd. 150 Hoens-

-3 '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.

L
Heer 75 jr., gezond, 100%. aktief, alg. ontwikk., bez.

' auto, geen bartype, n.roker,
zachtm. karakt. Hobby's:
muziek, natuur, vakantie,- auto-uitstapjes, zkt. dito

niet
'ouder dan 68 jr. Br.o.nr.
'8-6748. L.D. Postbus 2610,
|6401 DC Heerlen,

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
DC Heerlen.

Mode Totaal
fë k~ 3 BONTJASSEN
(1 kort, 1 lang, 1 3/4 model).
Tel. 045-726533

Baby en Kleuter
Te k. WANDELWAGEN met
voetzak en parasol (merk
Herlag). Kleur groen, pr.

’ 250,-. Autostoeltje pr.

’ 100,-. Tel. 045-254712

Bel de Vakman

Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
i/oor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
MEW LOOK BV Schaes-
Derg. Gevelreiniging, uit-
tappen, voegen, steigerver-
"iuur. Tel. 045-312154 of
345-312709.

Hans LIPS voor timmer-
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal.

OPRUIMING showroommodellenrotan en manou meubels
20%-50% korting

A.s. zondag en maandag de gehele dag geopend.
Gedeeltelijke huisraad.
GOEDKOOP! Tel. 045-
-721052. .
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 keukens
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

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Wij STOPPEN! (Wegens
gevorderde leeftijd) en rui-
men met spoed onze hele
voorraad schitterende klas-
se meubels aan spotprijzen
op, o.a. rundl. bankstellen,
’2.000,- a ’3.000,- bene-
den de norm. prijs, eethoe-
ken merendeels voor de
halve prijs. Dressoirs, toog-
kasten, wandmeubels, zil-
verkasten, spiegels, beel-
den enz. Deze schitterende
klasse zag u nog nooit aan
deze prijzen. (Enkele weken
bewaren is nog mogelijk).
O.K. Hal Agnes Printha-
genstr. 22-24, Geleen cen-
trum, vlakbij Alb. Heyn.

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.

Zonnehemel "SUNFIT" 10
nwe. snelbruiners, gebogen
statief, opklapbare stan-
daard ’ 750,-045-316154

Gratis kan natuurlijk niet,
maar voor ’ 25,- staat uw
huis, auto, enz. met FOTO
op LD-TV.

Computers

Atari MS-DOS
ABC 8088-2/30 computer

Inkl. monitor
- Inkl. 30Mb harddisk; - inkl. 3V2"-drive; - inkl. 640Kb RAM;- inkl. EGA/CGA/Hercules; - inkl. AT-toetsenbord; - inkl.

DOS 3.3/GW-Basic.
Superaanbieding met service:

’1.399,-
Prijs exkl. BTW.

LEUFKENS-DUBOIS
Heerlen, Sittarderweg 58A. Tel. 045-726444.

Atari MS-DOS
ABC 286/30 AT computer

inkl. monitor
- inkl. 30 Mb harddisk; - inkl. 3V&" HD-drive; - inkl. 640 Kb
RAM; - inkl. EGA/CGA/Hercules; - inkl. AT-toetsenbord;- inkl. DOS 3.3/GW-Basic.

Superaanbieding met service :

’ 1.849,-
Prijs excl. BTW.

LEUFKENS - DUBOIS
Heerlen, Sittarderweg 58 A. Tel. 045-726444.

Star LC-20 9-naalds printer
mcl. eentronies kabel

Prijs ’ 499,- mcl. BTW
LEUFKENS-DUBOIS

Heerlen, Sittarderweg 58A. Tel. 045-726444.

Atari 1040 STFM computer
Professionele computer met IMb RAM (uitbreidbaar tot 4
Mb), 68000 processor (8 MHz, 16-32 bits), operating sys-
teem TOS 1.4 met GEM, 192 Kb ROM, kleurenpalet van
512 kleuren, 3V2" diskdrive (720 Kb), Atari muis. Aanslui-
ting voor: muis en joysticks, modem, z/w- en kleurenmoni-
tor, externe diskdrive, harddisk, printer en/of laserprinter,
MIDI-interface, ROM-poort (voor speciale toepassingen),
HF-modulator (rechtstreeks aansluitbaar aan TV), Omi-
kron-Basic, utilities en handleidingen.

Superaanbieding met service :

’ 999,-
Prijs mcl. BTW, monitor ’ 399,- mcl. BTW

LEUFKENS - DUBOIS
hjeerlen, Sittarderweg 58 A. Tel. 045-726444.

Te koop C64 met drive en
toebeh. pr. ’400,-. Tel.
045-326145.
Te k. COMMEDORE 64, 2 jr
oud plus 60 diskettes met
software en powercar. Pr.
f 400,- Tel. 045-230783

Muziek

(Bij de Markt) Donderdag koopavond
Wintertijd is keyboardtijd

(maar dan wel gekocht bij de vakman)
Reeds va. ’ 30,- per mnd. Yamaha - Gem - Kawai

Keyboards met vertrouwde Stalmeiergarantie!
Alle types voorradig of in bestelling.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Muziekliefhebbers opgelet!!!
Vanaf ’ 30,-p.mnd. direct eigenaar van o.a. keyboards,

synthesizers, orgels, drumstellen, gitaren, piano's,
accordeons, orkestapparatuur enz.

Vraag naar onze specialeklantenkaart, altijd aanbiedingen
en occasions. Alles van Flight-Case. Nergens goedkoper!

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

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

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Zeer mooie collectie nieuwe
PIANO'S. Steeds gebruikte
piano's voorradig. J. Somers
en Zn. Akerstr. 82, Hrl. Tel.
045-713751.

Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. Afstandsbed. v.a.

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
KLEURENTV's en video's
gevr., ook defecte. Tel.
04406-12875.

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.

Huish. artikelen
Te k. WASAUTOM. AEG
Combi ’ 350,-; Zanker
Combi ’395,-; droger Phi-
lips ’ 395,-. Alles met gar.
Tev. reparatie alle merken
zonder voorrijkosten. Toen-
breker wasautomaten, Eu-
ropaweg Nrd. 191, Übach o.
W. Tel. 045-325819.

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:
Kalorik 6043
koeler zonder
vriesvak met
automatische

ontdooiing geen

’ 729,- of

’ 398,- maar
’198,-.

MAAR OOK: Zanker MWT
620 magnetron, 600 Watt,

26 liter inhoud, electronisch
geen ’ 748,- of ’ 598,-

-maar ’ 298,-. MAAR OOK:
Indesit D 3000 afwasauto-
maat, 7 programma's 12

couverts inhoud geen

’ 1.049,- of ’ 698,- maar

’ 478,-. MAAR OOK: Eco-
matic PS 41.2Ewasauto-
maat, vele extra program-
ma's 4,5 kilo inhoud geen

’ 799,- of ’ 548,- maar

’ 398,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Commedore 64 met drive,
printer en vele extra's

’ 750,-Tel. 045-316154

COMMODORE 64, disk-dri-
ve, spellen, toebeh., i.g.st.,

’ 450,-. Tel. 045-232028.

Te k. donker eiken PIANO,
vr.pr. ’ 1600,-. Tel. 045-
-426934 of 043-468720
Te k. z.g.a.n. compleet
DRUMSTEL, merk "Pearl".
Tel. 045-218066
Te k. Wiener NOVAK,
z.g.a.n. en koffer, tel. 045-
-256284

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-; nwe. KTV
vanaf ’ 25,- per maand. Ra-
dio TV van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlerheide. 045-
-213879.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KERST-SHOW op 2e kerst-
dag 26 dcc. van 11-17 uur.
Wim Scheepers Antiekhan-
del Panheeldenveg 28 en op
Heerbaan 31 Heel. Tel.
04747-1593. Dagelijks geo-
pend van 9.00-18.00 uur.

Kachels/Verwarming
KACHELS, kQuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Te k. goedkoop BRAND-
HOUT. Houtind. Pelzer B.V.
Tel. 04451-1218.
Kachels, inzethaarden, gas-
kolen-hout. Gratis geplaatst.
Nieuw en gebruikt. De
KACHELSMID, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, truien, jacks, parka's, body-war-
mers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met stalen

neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn., Wagenschutsweg 21
Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.

Lekkers voor de feestdagen!
* IJSTAARTEN

* SORBETS voor TUSSENDOOR
* DESSERTS-SORBETS

" DESSERTS

Belïi's-3ee Cream
O.Nassaustraat

_ @ 045 - 71 42 49
Vuurwerk

goed gekeurd. BERT REKERS, Willemstr. 85, Heerlen.
Tel. 045-726840.

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.
Kerstbomen te koop prijzen;
zonder kluit ’ 10,- met kluit

’ 12,50. Teven partij kerst-
bomen voor decoratiedoel-
einden voor ’ 5,- p.st. Ook
's avonds. Bezorgen binnen
Sittard voor ’ 2,50 mogelijk.
Kruisstr.ll C Sittard (Broek-
sittard). Tel. 046-529004.

Gebit gebroken? TAND-
TECHNISCHE praktijk
voor nieuwe gebitsprothe-
ses en reparaties. Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211

Tekoop gevr.
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Munten en Postzegels van
alle landen. Postzegelhan-
del KERN, Locht 100a,
Kerkrade-W. 045-410911.

Foto/FHm
Te k. FILMCAMERA Macro
Sound 80, merk Eumig en
projector. Tel. 045-441238.

Je weet niet wat je ziet. Een
SPOTJE op LD-TV. Info:
045-739296/97.

06-lijnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

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

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

Gay - two - Gay
06 voor twee

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

06-320.327.32
Ca 50 et.p.min.

Gay Direct Box LimrW
06-320.320.67 (50 et.p/m)

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 C/m

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Topsex
De lekkerste, 50 et. p/m 06-

-320.325.25
SM Maniac.

Twee strenge, hete meeste-
ressen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12 (50 et. p/m)

wendy ga liggen
ontspan je en doe met je

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

Gay
voor 2

Limburg
06-320.329.80

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

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

06-320.321.16
Darkroom 06-320.324.16

Gay Pervers 06-320.329.16
Travestie 06-320.325.09

Transsexueel
06-320.321.36

Bi-Sex 06-320.323.36
Jongens-sex

06-320.325.19
Studenten-Sex
06-320.327.56

50 et p/m Pb. 75141 Adam.

Griekse Sex
Nieuw Lisa doet 't

50 cpm 06-
-' 320.325.55

Eenzaam??
Bel me, kom bij me,

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

ÜErotifoonü
We spraken af op 't dames-

toilet...
06-320.320.12 (50 et.p/m)

*" Een lekkere ***
straatmeid voor 50 cpm

06*320*320*77*

Ruige Porn'
Harriet: Schunnig en
06-320>320,53' 50 <
Chique dame, 38 gt

jongen les, pervers? -M

06-320*320*^
Een rijpe hete donki

vrouw 39 jr. voor jou! S.
06-320*320>

Zoek je een lekkere B
de Gay

Afspreeklijn
06-320.325.01 - 50 d

Zoek ze uit die meiden!
Afspreekban

06-320.328.33 - 50 cl
De zusjes Petra en I
spelen op de hooizol* T

Bel: 50 ct p/m lJ

06-320.330.J!,6

Heet sexconti i
met heerlijke dames.lsi
06-320.322.20 - 50 cj.a ]

Bisex ar
voor twee, direkt apart

een heet meisje of <ft
lekkere jongen: ook « <06-320.330.91 - 50 d ((

Zoek je een leuke vriett
vriendin? p

afspreekcomputer - 50jri<
06-320.330.$

Zoek je 'n VRIENDIN?0'
gezellig de flirtbox 50 -V*

06-320.330.Qür

Homo
Zoek je 'n lekkere b-r*

Bel 06-320.330.18
Inspreken: 01720-224 J
Zoek je een lekkere B

Homo-Kont^
Computer, bel:

06-320.330.95 - 50 Ct,
Nieuw !! H-E-T-E-R J
Kontakt, sexafsprake
06-320.330.6

Inspr. 01720-39319,
De allerheetste meiden
op zoek naar jou!! 50 d

06-320.320.3
Meisjes

zoeken snel Sexconta'
06-320.320.33 - 50 ctj
Zoek je een sexrelatie

een lekkere meid? 50 et

06-320.320.4'
.*

Mooie vrouwen zijn op z

*Sexkontaktef
06-320.321.44 -50 ct_

Voor Piccolo's .
zie verder pagina fl
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DE BEURS^—^ I^M een briljant van 0.16 crt. Verkoopprijs ’ 1648,-Onzeprijs/ 1177,- I m.maarf29,-^L^L^TJDekwaUteit van al ons briljant is Top Wesselton-V.S. 1. J '^^k
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Inflatie
Zoals de zaken er nu voorstaan ver-
wacht de OESO een toeneming van
de inflatie van 4,3 procent in zowel
1989 als 1990 tot 4,9 procent volgend
jaar. Het jaar daarop zal er weer een
daling zijn tot 4,3 procent.
Met de inflatie zal ook de rente vol-
gend jaareen hoogtepunt bereiken.
Voor Nederland zijn de ramingen
voor Duitsland het interessantst.
Volgens het rapport gaat de korte
rente in Duitsland omhoog van ge-
middeld 8,5 procent dit jaar tot 9,0
procent in 1991 om het jaar daarop
weer iets te dalen tot 8,8 procent.

Rente
De OESO waarschuwt de Ameri-
kaanse autoriteiten indirect voor de
verleiding om de rente al te snel te
verlagen ten einde de economie
draaiende te houden. De VS zijn
door de zwakte van de dollar extra
gevoelig voor het inflatiegevaar.

De ervaring in de jarentachtig heeft
geleerd dat krachtige inflatiebestrij-
ding de zekerste manier is om weer
voorwaarden te scheppen voor
groeiherstel, aldus de OESO. Bij de
afronding van het rapport kon de
organisatie niet weten van de verla-
ging van het Amerikaanse disconto
van zeven tot 6,5 procent afgelopen
dinsdag.

beurs

aniek
■tJ^-DAM - De Amsterdamse
IKp Urs is donderdag ruw uit
K v slaap gewekt door het af~

"jfjj an de Sovjet-minister van
watldse Zaken, Sjevardnadze.
,je s voor een crisis in de Sov-
tu en een toenemende span-
Sf>„Sen °ost en West stuurde de*n omlaag.
■ft
ia^den van Sjevardnadze ver-
*ene Paniek op alle Europese
,-} ' Vooral in Duitsland na-
lt 0 oersen een scherpe duik-
t)e *** 3>3 procent lager te slui-
ter jPaniekstemming maakte in
°ndam allerlei geruchten los,
ti*;„er een botsing tussen twee
lasen in het Golfgebied. De

kte ?re oPening op Wall Street
HiM? stpniming er in Amster-beter op.
Vsi sen sin*§ b«na de helft
oEfir 15 Procent wist °Pö| p Peil dan woensdagte slui-

>et i , S-stemmingsindex daal-
WtTiPUnt tot 94-4-De koersin-
t\val* 1-6 Punt tot 167,2. De om*

f4£ Ult op f 1,1 miljard, waar-
etw mi^oen in aandelen. De
jlie ds hetgrootste in Koninklij-
*c0' gev°lgd door Unilever en
■ie k
ro otoofdfondsen was Nedlloyd
ls Vph verliezer. Het transport--6,67!; °or een rijksdaalder, of-
W f i B°„cent. op f35. Hoogovens
Wio omlaag naar f 52,50 en

o?e kopieerconcern Océ-
nternrtmten zakte f l 'lo tot f 34.
'«rienè onals deden mee aan de
optr en konden zich

LhoffcT n aan de bi**na twee
dfonrt dollar- Van de veertig

!ers usen waren er maar vijf

lee*dkMe.markt was het beeld
i^n'u,- der Boskoop viel op

fi„„lnst van f 8 op f 58. Vre-sdl zeven dubbeltjes af op f

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 31,70 31,60
AEGON 108,40 107,50
Ahold 67,60 67,00
Akzo 77,00 76,00
Alrenta 162,30 162,40
Amev 47,20 46,30
Amro A. in F. 75,40 75,40
Borsumij W. 71,30 71,00
Bührm.Tet. 44,40 44,00
C.S.M.eert. 84,30 84,50
DAF 18,60 18,40
Dordt.Petr. 123,50 122,50
DSM 87,00 f 85,60
Elsevier 74,70 73,80
Fokker eert. 32,60 32,00
Gist-Broc. c. 29,90 29,60
HCS Techn. 9.30 9,20
Heineken 135,60 135,40
Hoogovens 54,30 52,50
Hunter Dougl. 57,80 56,50a
IntMüller 77,00 76,00
KLM 20,10 20,20
Kon.Ned.Pap. 37,50 36,50
Kon. Olie 130,30 129,20
Nat. Nederl. 48,60 48,00 e
NMB Postbank 38,60 37,70
Nedlloyd 37,50 35,00
Océ 35,10 34,00
Pakhoed Hold. ' 192,60 192,70
Philips 20,90 20,70e
Polygram 31,10 31,00
Robeco 87,40 86,70
Rodamco 56,00 55,70
Rolinco 81,30 80,80
Rorento 60,00 59,70
Stork VMF 43,00 42,10
Unilever 150,60 149,60
Ver.Bezit VNU 85,00 83,50
Volmac Softw. 33,00 31,10
VOC 43,30 43,60
Wessanen 64,00 63,50
Wolters-Kluwer 48,10 48,10

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 76,20-76,50(76,00)
KLM 20,20 (20,20) Kon.Olie
129,40-130,00(129,20)
NedLloyd 35,10-35,50 (35,00)
Phiüps 20,80-21,00f(20,70e)
Unilever 149,80-150,70(149,60)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,00 54,00
ABN AmroHld.prf. 5,04 5,02
ACF-Holding 32,80 32,50
AhrendGr. c 166,00b 168,00b
Air Holland . " 15,00 15,50
Asd Opt. Tr. 15,00 15,00
Asd Rubber 3,95 3,95
Ant. Verff. 470,00
Atag Holde 116.30 117,00
Aut.lnd.R'dam 77,00 76,00
BAM Groep 71,00 71,00 |

Batenburg 114.00 114,00
Beers 101.50 101,50
Begemann 136,00 135,00
Belindo 346,30 348.00
Berkei's P. 1,36 1,45
Blydenst.-Will. 35,80 35,90
Boer De, Kon. 257,00
de Boer Winkelbedr. 71,50 72,30
Bols 176,00 174,50
Boskalis W. 12,70 12,80
Boskalis pr 15,70 15,80
Braat Beheer 31,80 31,50
Breevast 11,70 11,70
Burgman-H. 2750.00 2700,00 a
Calvé-Delft pr 835,00 835,00
Calvé-Delft c 970.00 965,00
CSM 83,70 83,50
Chamotte Unie 2,40 2,36
Cindu-Key 158,00 158,00
Claimindo 344,00 345,00
Content Beheer 22,50 21,90
Cred.LßN 29,40 29,40
Crown v.G.c 108,00 108,70
Delft Instrum. 28,60 28,80
Desseaux 227,00
Dorp-Groep 39,50 39,50
Econosto 29,00 28,70
EMBA 200,00 200,00
Eriks hold. 89,50 89,50
Flexovit Int. 79,00, 78,00
Frans Maas c. .76,50 75,50
Gamma Holding 92,70 92,00
Gamma pref 5,60 5,60
Getronics 29,80 29,30
Geveke 39,50 39,50
Giessen-de N. 130,00 130,00
Goudsnüt 44,00 44,30
Grasso's Kon. 93,00 93,00
Grolsch 159,50 a 155,00
GTI-Holding 218,90 218,00
Hagemeyer 105,00 103,00
HAL Trust B 13,00 12,70
HAL Trust Unit 13.00 12,90
H.B.G. 157,00 157,00
Hein Hold 116,70 116,40
Hoek's Mach. 201,00 201,00
Heineken Hld 116,70 116,40
Holl.Sea S. 1,01 1,00
Holl. Kloos 473,00 473,00
Hoop Eff.bk. 6,10 6,00
Hunter D.pr. 3,00
ICA Hold. eert. 8,20 8,00
IHC Caland 50,30 48,00
Industr. My 123,00
Inibtheek 21,50 21,00e
Kas-Ass. 39,80 39,60
Kempen Holding 11,00 11,00
kondor wessels 32,30 32,30
KBB 94,50 94,50
Kon.Sphmx 160,00 159,00
Koppelpoort H. 259,70 260,001
Krasnapolsky 212,00 212,00
Landré & Gl. 56,00 56,00
Macintosh 33,80 33,60
MaxwellPetr.H. 105,00 105,00
Medicopharma 58,00 57,70
Melia Int. 5,95 5,95

Moeara Enim 1070,00 1065,00
M.Enim 08-cert 13800,00 13900,00
Moolen en Co 31,50 31,80
Mulder Bosk. 50,00 58,00
Multihouse 6,50 6,60
Mynbouwk. W. 384,00 384,00
Naeff 320,00
NAGRON 45,00 45,00
NIB 534,00 534,00
NBM-Amstelland 9,05 9,00
NEDAP 299,00 299,00
NKF Hold.cert. 239,00 238,00a
Ned.Part.M« 38,50 38,50
Ned.Springst. 14000,00
Norit 33,70 33,00
Nutricia gb 108,50 108,20
Nutriciavb 117,00 117,20
N«v.t.Cate 79,00 77,00
Omnium Europe 13,00 13,00
Orco Bank c. 76,50 75,50
OTRA 242,50 241,00
Palthe 62,00 62,00
Philips div'9l 20,80
Pirelli Tyre 20.00 20,10
Polynorm 113,00 112,00a
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 43,00 43,00
Ravast 41,00 41,00b
Reesink 70,00 70,00
Riva 39,90 41,50b
Riva (eert.) 37,50 37,50
Samas Groep 64,50 63,20
Sarakreek 19,90 19,80
Schuitema 1500.00 1600,00
Schuttersveld 41,50 40,00
Smit Intern. 49,50 49,50
Stßankiers c. 11,60 11,50
Stad Rotterdam c 41,70 40,50
TelegraafDe 87,50 88,50
Textielgr Twente 74,00 74,00
Tulip Comp. 29,10 29,50
Tw.Kabel Hold 117,00 115,00
Übbink 82,50 82,50
Umon Fiets. 59,00 59,00
Ver.Glasfabr. 330,00 330,00
Verto 52,30 52,00
Volker Stev. 71,80 71,00
Vredestein 12,70 12,00
VRG-Groep 63,60 63,50
Wegener Tyl 230,00 229,00
West Invest 27,50 27,00a
West Inv. wb. 99,00 99,00
WoltersKluwer 190,00 190,00
Wyers 32,00 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. 52.00 51,70
ABN Amro L.F. 151,20 151,20
ALBEFO 49,50 49,40
Aldollar BF $ 22,80 22,80
Alg.Fondsenb. 210,00 210,00
Alhance Fd 9,60 9,60
Amba 42,00 42,00

America Fund 250,00 247,00
Amro Eur.F. 64,90 64,00
Amro Far E.F. 51,90 51,30
Amro Neth.F. 66.60 66,00
Amro N.Am.F. 53,90 54,40
Amro Obl.Gr. 159,10 159,20
Amvabel 56,10 56,00
AsianTigersFd 47,60 47,60
AsianSelFund 39.00 38,40
Austro Hung.F. 6,25
Bemco Austr. 45jJ0 45.60
Bever Belegg. 3,30 3,30
CLN Obl.Div.Fonds 101.10 101,10
CLN Obl.Waardef. 103,20 103,00
DeltaLloyd 36,00 36,00
DPAm. Gr.F. 23,60 23,60
Dp Energy.Res. 42,00 41,00
Eng-H0U.8.T.1 8,20 8,20
EMF rentefonds 60,80 60.80
Envir.Gr.Fnd 50,70 50,70
Eur.Ass. Tr. 6,60 6,60
EOE DuStlnF. 247,00 246,00
EurGrFunH 54,00 53,20
Euro Spain Fd 7,20
Florente Fund 104,50 104,60
Gim Global 46,80 46,70
Groeigarant 1,25 1,25
Hend.Eur.Gr.F. 162,40 160,00
Henderson Spirit 51,40 51,40
HollandFund 65,50 64,50
HoU.Eur.Fund 41,50 41,50
HoU.Obl.Fonds 117,00 116,70
Holl-Pac.F. 93,70 93,00
Innovest 86,00 85,70
lnterbonds 528,00 528,00
Intereffektsoo 35,60 35,30
Intereffekt wt 204,50 203,00
Investa part 66,50 66,20
IS Himal. F.s 8,00
JadeFonds 132,30 131,50
JapanFund 21,10 21,00
Jap.lnd.Alpha Fd 8300,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 8,00
Mal.Cap.F. $ 6,70
MeesObl.Div.Fonds 100,50 100.50
Mexico Inc.F. 21,00
MX Int.Vent. 26,00
Mondibel 66,10 66,00
Nat.Res.Fund 1105,00 1115,00
Nedufo A 124,00 124,00a
Nedufo B 126,00 110,00aNMB Dutch Fund 37,00 36.90
NMB Global F. 40,50 40,70
NMB Obhg.F. 34,50 34,30
NMBRente F. 105,50 105,30
NMB Vast Goed 38,20 38,20
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr.Fund 3,75 3,75
Obam, Belegg. 198,20 197,50
OAMFRentef. 12,00 11,95
Orcur.Ned.p. 47,50 47,50
Pac.Dimens. 82,50 83,00
Pac.Prop.Sec.f. 31,00 31,00
Pierson Rente 104,60 104,50
Postb.Belegg.f. 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00

RG Divirente F. 47,20 47,10
Rentalent Bel. 135,50 135,70
Rentotaal NV 31,60 31,70
RG groen 48,80 48,80
RG blauw 45,40 45,40
RG geel 42,60 42,50
Rodin Prop.S 104,00 105,00
Rolinco cum.p 70,00
Sci/Tech 15,80 15,50
Technology F. 17,50 17,50
Tokyo Pac. H. 213,00 210,00
Trans Eur.F. 72,10 71.00
Transpac.F. 325,00 308,00
Uni-Invest 84,00 84,00
Unico lnv.F. 77,20 76,70
Unifonds 30,50 30,30
VWN 61,80 61,80
Vast Ned 111,00 111,00
Venture F.N. 23,00 23,00
VIB NV 68,30 68,10
VSB Mix Fund 46,20 46,20
VSB Rente F. 100,10 100,20
WBO Int. 62,50 62,50
Wereldhave NV 140,00 140,00
Yen Value Fund 81,00 80,40
ZOM Florida $ 46,80 46,80

Parallelmarkt
Alanhen 24,30 23,80
Berghuizer 43,50 42,00
Besouw Van c. 60,50 60,50
Biogrond Bel. 10,40 10,35
CBI Barin Oc. yen 1610,00
Comm.Obl.F.l 99,10 99,10
Comm.Obl.F.2 98.60 98,60
Comm.OblF.3 99,10 99,10
De Drie Electr. 18,50 18,50
DeltaLl.dlr 52,30 52,10
DeltaLlEcu 51,50 51,40
DeltaLlMix 51.60 50,00
DeltaUßente 51,40 49,90
DeltaLlVast 51,00 49,50
Dico Intern. 96,00 96,00
DOCdata 10,80 10,70
Ehco-KLM Kl. 36,00 36,00
E&L Belegg. 1 59,90 59,80
E&L Belegg.2 68,20 68,20
E&L Belegg.3 72,60 72,50
Free Rec.Sh. 32,80 32.60
Geld.Pap.c. 70,10 69,00
German City E. 51,00 50,50
Gouda Vuurv c - 105,00 104,80
Groenendijk 37,80 37,50
Grontmij c. 218,00 219,00
HCA Holding 50,80 50,70
Heivoet Holding 48,00 48,50
Hes Beheer 43,00 43,00
Highl.Devel. 15,20 16,00b
Homburg eert 3,05 f 3,00e
Interview Eur. 4,30 4,30
Inv. Mij Ned. 33,00
Kuehne+Heitz 42,50 41,90f
LCI Comp.Gr. 12,90 13,30
Melle 284,50 282,50
Nedcon Groep 27,20 27,50
Nedschroef 101,00 101.00

Wall Streef m 2m 2
aliiedsigna) 27Va 27
amer.brands 40' a 403/*
amer.tel.tel 31' A 30
amococorp 507/» 51V4
asarco mc. 27 27
bethl. steel 13*4 14
boeing eo 45 457/a
can.pacific 17 17
chevron 71 72
chiqiuta 31 31V2
chrysler 14 13
citicorp 13 13'/b
cons.edison 23 23
digit.equipm. 58V» 58V4
dupont nemours 37 37V 2
eastman kodak 41 7/a 41%
exxon corp 50/2 50
ford motor 25 25
gen. electric 56 7/a 57
gen. motors 35'/a 34^4
goodyear 17L2 17'/«
hewlett-pack. 321/* 31/2
int. bus.mach. 113 1133/4
int. tel.tel. 48-/4 48
kim airlines 12 12
mcdonnell 42/2 42' A
merck co. 86V4 86V»
mobil oii 57V» 56 7/a
penn central 20'/a IR
philips 12 12
primerica 23 22/8
royal dutch 777/s 76
sears roebuck 26'/a 25-V4
sfe-south.pac. 6V2 67/ a
texaco mc. 57 577»
united techn. 48'/a 47J/a
westinghouse 27/4 27
whitman corp 18-V*» 18/2
woolworth 30 307/8

Advieskoersen
amerik.dollar 1,615 1.735
austr.dollar 1,24 1,36
belg.franküOOi 5,29 5,59
canad.dollar 1,390 1.500
deense kroon (100) 27.70 30,20
duitse mark (100) 110,10 114,10
engelse pond 3.09 3,34
finse mark (100) 45.00 47,50
franse frank (100) 31,75 34.50
gneksedr. (100) 0,96 1,16
ïerse pond 2,83 3,08
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen(10.0001 120,50 126,50
joeg.dm.t/m 100 - 15,50
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schill. (100) 15,75 16,25
portescudo (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) 128,75 133,25

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,68125-1.68375
antiü.gulden 0,9225-0.9525
austr.dollar 1,2880-1,2980
belg.frank (100) 5,4555-5,4605
canad.dollar 1,44875-1.45125
deense kroon (100) 29.135-29,185
duitse mark (100) 112,815-112.865
engelse pond ' 3.2295-3,2345
franse frank (100) 33,125-33,175
grieksedr. (100) 1,0270-1.1270
hongk.dollar (100) 21,3750-21,6250
ierse pond 3,0000-3,0100
ital.lire (10.000) 14,920-14,970
jap.yen(10.000) 124.98-125.08
nwzeel.dollar 0.9805-0,9905
noorse kroon (100) 28,695-28,745
oostenr.sch. (100) 16.0330-16,0430
saudi ar.ryal (100) 44.6250-44.8750
spaanse pes. (100) 1,7610*1,7710
surin.gulden 0,9200-0.9600
zweedse kr. (100) 29.930-29.980
zwits.frank(lOO) 131,680-131.730
e.e.u. 2,3080-2,3130

Index Amsterdam
CBS-koersindex U983
algemeen 168,80 167,20
id excl.kon.olie 158,30 156.80
internationals 171,90 170,40
lokale ondernem. 167,10 165,40
id financieel 115,30 114,00
id niet-financ. 217,30 215,40

' CBS-hefbeleggingsindex(l9B3=loo)
algemeen 230,20 228,20
idexcl.kon.olie 205.00 203,10
internationals 244,10 242.00
lokale ondernem. 215,10 213,00
id financieel 159,30 157,50
id niet-financ. 267.90 265,50

CBS-stémmingsindex 11987
algemeen 95,70 94,40
internation 83,20 82,00
lokaal 98.00 96.70
fin.insteÜ 86,80 85,70
verzekering 90,60 89,40
niet-financ 101,10 99,80
industrie 103,70 102,40
transp/opsl 100,90 99,90

Goud en zilver

Goud: onbewerkt ’ 20.470-
-’20.070-, vorige ’ 20.890-

-’ 20.490 ; bewerkt verkoop
’22.670, vorige ’22.090 la-
ten.
Zilver: onbewerkt ’ 185-

-’ 255 vorige ’ 175^ 245; be-
werkt verkoop ’ 300 laten,
vorige ’ 290 laten.

Dow Jones
Industrie264B.sl

down 1.31

Optiebeurs
serie omzet v.k s.k.

abnamrocapr 32.50 441 1,00 1,10
abnamrocj92 37,50 321 1,20 a 1,00
dfl pdec 170,00 302 3,10 1,70
dsm pjan 90.00 214 4,00 5,20 a
coc cdec 220.00 206 12.80 9,80
coc cdec 225,00 242 7,50 5,00
coc cdec 230,00 679 3,00 0,90
coc cjan 220,00 436 14,10 12,00
coc cjan 230.00 1002 7,20 5,20
coc cjan 240,00 811 2,40 1,80
coc cjan 250,00 218 0,80 0,60
coc c feb 240,00 238 4.70 3,80
coc cjul 250,00 514 5,10 5,10
coc pdec 225,00 1057 0,10 0,10
coc pdec 235.00 1103 2,70 5,40acoc pdec 240,00 295 7,60 10,50a
coc pjan 220,00 1997 1,60 2,00a
coc pjan 225,00 301 2,70 3,40
coc pjan 230,00 722 3,90 5,00
coc pjan 235.00 1023 6,30 7,80
coc pfeb 220.00 253 3,10 3,90
coc pfeb 230.00 314 6,30 7,70
coc papr 210.00 1667 3,40 a 3,80
coc papr 240,00 522 13,50 15,50
coc pjul 250,00 225 24,50 25,00
goud cfeb 390.00 267 8,50 14,00
goud cfeb 420,00 210 3,00 3,70
nedl cjan 40,00 297 1,30 1,00
nedl capr 37,50 253 5,50 a 3,90
nedl papr 35,00 216 3,20 4,70
natn cjan 50,00 245 1,00 1,00
natn cj92 70,00 202 1,50 1,10
phil cjan 22,50 640 0,40 a 0.30
phü capr 22,50 423 1,20 1,10
phil c093 30,00 708 3,30 3,30
phü c095 20,00 487 8,30 8,30
phil pjan 20,00 300 0,40 0,50
phil pjan 22,50 287 1,70 1,90
phil papr 22,50 210 2,40 a 2,40
phil papr 25,00 209 4,40 a 4,50
phü p093 30,00 306 9,00 9,20
phil p095 20.00 591 3,30 3,40b
polyg cjan 35,00 -250 0,40 a 0,10
olie cjan 130,00 592 3,50 2,90
ohe capr 135,00 226 4,70 4,00
ohe pjan 140,00 213 9,20 11,00a
olie papr 135,00 260 6,50 b 7,50
tops cdec 400,00 239 6,00 3,50a
tops pdec 400,00 228 0,70 1,40

a laten g bieden+e«-diw.
b bieden h laten+e«-diw.

■ c ei-claim k gedaan-h
d ei-dividend I gedaan *g
e gedaan * bieden vk slotkoers vorige dag

: f=gedaan 4 laten sk slotkoers gisteren

Benoemingen
bij Macintosh

MAASTRICHT - Bij Macintosh
in Maastricht is M. Stevens (42)
directeur Management Services
bij dochter Superconfex Bene-
lux benoemd tot concerndirec-
teur financiën en economie.

Concern-controller drs J. Jans-
sen (32) is benoemd tot opvolger
van directeur Stevens.

Wegens gezondsheidsredenen
zal concerndirecteur administra-
tie en financiën J. Wieling(s7) het
bedrijf per 1 januariverlaten.

economie

Opgaande lijn in tweede helft 1991

DESO verwacht geen

algemene recessie
IJS - De economische situatie in de industrielanden
2fte loop van dit jaarverslechterd, niet alleen door de

Daardoor neemt de groei van het gezamenlijke
■» nationaal produkt duidelijk af. Een internationale
:lsie valt echter niet te verwachten. Bij verstandig be-
fcl ervanaf de tweede helft van volgend jaarweer een
ande lijn zijn.

JP de Organisatie voor Econo-
jr Samenwerking en Ontwik-!|(oESO) in haar halfjaarlijkse
V over de economische voor-
in voor de 24 aangesloten
jf'elanden. De 'denktank' van#e wereld heeft vrijwel alle
Juni gegeven prognoses voor
rjomische groei, de inflatie enploosheid duidelijk in nega-
]'"" moetenbijstellen.

komische groei in het gehele

OESO-gebied zal volgens het rap-
port afnemen van 3,4 procent in
1989 tot 2,8 procent dit jaar en 2,0
procent in 1991. In 1992 zal er weer
een toeneming zijn tot 2,5 procent.
Tussen de afzonderlijke landen be-
staan er flinke verschillen. De trek-
paarden zijn Duitsland en vooral Ja-
pan, waar de groei dit jaar met 6,1
procent onverwacht hoog uitvalt.
Deze twee landen zullen in 1991
overigens ook met een duidelijk
groeivertraging te maken krijgen.

De belangrijkste zwakke broeders
zijn de Verenigde Staten, Groot-
Brittannië en Canada. In de laatst-
genoemde twee landen krimpt de
economie in de tweede helft van dit
jaar,terwijl deVS daar maarnet aan
zullen ontkomen. Nederlandkan tot
en met 1992 in de luwtevan de Duit-
se expansie rekenen op groeiper-
centages rond het OESO-gemiddel-
de, zo blijkt uit het rapport.

De economische groei in het OESO-
gebied is halverwege dit jaar gaan
afnemen ondanks de impulsen van
de Duitse eenwording. In een aantal
landen bleefer desondanks een flin-
ke inflatiedruk, in de VS vooral
door de zwakte van de dollar.

Fusie Avero en
Centraal Beheer
helemaal rond

APELDOORN/LEEUWARDEN -
De fusie tussen de coöperatieve ver-
zekeraars Centraal Beheer in Apel-
doorn en Avéro in Leeuwarden is
rond. Vooruitlopend op de juridi-
sche afwerking wordt vrijdag een
bestuurlijke band gesmeed met de
oprichting van een top-coöperatie
met de naam Avéro Centraal Beheer
Groep (AVCB), waarvan beide fu-
siepartners lid zullen zijn. Te zijner
tijd gaan de bestaande coöperaties
in deze AVCB op. AVCB wordt ge-
vestigd in Utrecht, aldus Avéro en
Centraal Beheer.

Een belangrijke taak van de top-
coöperatie zal het ontwikkelen van
gemeenschappelijke activiteiten
zijn in binnen- en buitenland. De

buitenlandse activiteiten zullen als
derde werkgebied onder de verant-
woordelijkheid van de topholding
worden gebracht. De twee fusie-
partners blijven als zelfstandige on-
dernemingen op de bestaande ma-
nier op de Nederlandse markt ope-
reren onder de bestaande namen
(Avéro, Centraal Beheer, Enzico,
FBTO, OLM en OVVM).

Als voornaamste reden voor het sa-
mengaan noemen de partners het
proces van toenemende branche-
vervaging en schaalvergroting op
de markt voor financiële dienstver-
lening. Een sterke positie op de
thuismarkt maakt het verder moge-
lijk de nodige internationale activi-
teiten te ontwikkelen, belangrijk

met het oog op het 'grote' Europa.
Avéro en Centraal 'Beheer zeggen
overigens te hopen dat nog meer
maatschappijen met een vergelijk-
bare achtergrond zich in de komen-
de jaren bij AVCB zuilken willen
aansluiten. Met diverse vergelijkba-
re collegas in Europa woren nu
trouwens gesprekken gevoerd om
tot internationale samenwerking te
komen.

AVCB gaat naar premie-inkomen
gemeten op de binnenlandse markt
de derde plaats innemen. De dien-
sten worden vooral rechtstreeks aan
het publiek aangeboden („direct
writing"). De totale omzet zal dit
jaar uitkomen op ruim f4miljard,
terwijl het belegde vermogen de f 20
miljard zal benaderen.

Avéro opereert landelijk vanuit
Leeuwarden en heeft vestigingen in
Zwolle en Groningen. In 1989 had
Avéro een omzet van f 1,2 miljard en
ruim 1100 medewerkers in dienst.
Centraal Beheer had vorig jaar een
omzet van f2,5 miljard en biedt
werk aan 2100 mensen. De onderne-
mingsraden van de fusiepartners
hebben inmiddels een positief ad-
vies uitgebracht over de samenwer-
king.

Centraal Planbureau waarschuwt

Loonstijging 1,5%
maximum voor ’91

DEN HAAG - Stijging
van de lonen in de nieu-
we cao's met meer dan
anderhalf procent is te
veel. De directeur van
het Centraal Planbu-
reau, prof. drs. G. Zalm,
vindt anderhalf procent
het maximum wil men
althans voorkómen dat
de winstgevendheid
van de bedrijven in 1991
niet opnieuw terug-
loopt. Zalm zegt een en
ander in een gesprek
met 'De Werkgever', het
veertiendaagse magazi-
ne van het Nederlands
Christelijk Werkgevers-
verbond NCW.

Van de 'ketelmuziek
van de vakbonden die
aan de cao-onderhande-
lingen vooraf gaan' zegt
Zalm 'niet vrolijk' te
zijn geworden. „Ik denk
dat een stijging van de
contractlonen met 3
procent zoals het kabi-
net heeft genoemd al te

hoog is". Minister van
Financiën Kok zei twee
maanden geleden een
loonstijging in het be-
drijfsleven met 3 pro-
cent nog aanvaardbaar
te vinden en er geen be-
dreiging in te zien voor
het vasthouden aan de
koppeling (die een ver-

hoging van de uitkerin-
gen met een even groot
percentage moet garan-
deren).
De seinen zijn bij het
CPB inmiddels bijna al-
lemaal op rood gezet, zo
meldt Zalm volgens De
Werkgever. De interna-
tionale handel valt te-
gen, het exporterende
bedrijfsleven doet het
minder goed, er wordt
minder geïnvesteerd en
de toename van de con-
sumptie is kleiner. Vol-
gens Zalm bestaat zelfs
de kans dat de werk-
loosheid het komende
jaar weer groter wordt.

Nederland tevreden
EG-akkoord
visvangsten

BRUSSEL - De EG-ministers van
visserijzaken zijn het na 'zware on-
derhandelingen' gisteren eens ge-
worden over een compromis voor
de vangsthoeveelheden voor 1991.
Zowel minister Bukman als verte-
genwoordigers van de Nederlandse
vissers zeiden 'niet ontevreden' te
zijn.

Lager
De voorstellen van EG-visserijcom-
missaris Manuel Marin voor de toe-
gestane vangsthoeveelheden van
bijvoorbeeld kabeljauw zijn welis-
waar iets opgetrokken, maar nog al-
tijd lager dan in 1990.
Zijn technische voorstellen ter be-
scherming van bedreigde vissoor-
ten (onder meer kabeljauw en schel-
vis), zoals vergroting van de maas-
wijdte van 90 naar 120millimeter en
aanpassing van de vorm van de ma-
zen, zijn van tafel.

Lijfrente tot
5.000 gulden
aftrekbaar

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Lijfrentepolissen
worden in het komend jaar
slechts aftrekbaar voor de belas-
ting tot maximaal vijfduizend
gulden per persoon. CDA en
PvdA zijn het erover eens dat een
maximale aftrek van tienduizend
gulden voor gehuwden en sa-
menwonenden voldoende is.

Nu nog kan lijfrente tot een
maximum van 17.116 gulden per
persoon van de belasting worden
afgetrokken. Volgens staatsse-
cretaris Van Amelsvoort (Finan-
ciën) worden dergelijke polissen
vaak alleen maar gekocht om zo
weinig mogelijk belasting te hoe-
ven betalen. Dat gaat naar zijn
mening voorbij aan het eigenlij-
ke doel van de lijfrente: het op-
bouwen van een redelijk pen-
sioen.

Overigens blijft de aftrekbaar-
heid tot 17.116 gulden nog een
paar maanden langer gehand-
haafd, dan aanvankelijk de be-
doeling was. Het wetsontwerp
kan niet tijdig worden afgehan-
deld in Tweede en Eerste Kamer,
zodat begin volgend jaarook nog
geprofiteerd kan worden van de
hoge belastingaftrek.

Vrijdag 21 december 1990 "7

" NaVW, Chrysleren Daihatsu gaatnu ook Citroen in China auto's produceren. In Parijs
werd een overeenkomst gesloten, waarbij Citroen zich verplicht mee te werken aan de pro-
duktie van voorlopig 150.000wagens in China. Jacques Calvet van Citroen en Chen Qing-
tai bekrachtigen de overeenkomst met een handdruk.

(ADVERTENTIE)

H ■

II ! Ul.I.I.1::' ;

NIEUW: DE NOTEBOOK PC C286-LT

hen vedergewicht mei de poWer Daarnaast is een zgn Commo-
van dynamiet Eenabsolutebeauty met dor*LAN adapter leverbaar Deze kan
een welzeer representatieve uitstraling np simpele wijze worden aangesloten
Deunieke, nieuwe Commodore C28- op de standaard Ethernet netwerken
LT Een volwaardige MS-DOS compa- Voor deze adapter betaalt u tijdelijk
tible high-end AT notebook personal (eveneens lm 31 december WW) in
computer met VGA display combinatie met de notebook slecht*,

Deze Commodore notebook f. 555,- (excl. BTW)

weegt maar 3,2 kg en past in elkeatta- Meer weten? Kom snel bij ons

chekoiier. Bovendien kunnen we u dit langs ol belons even.
staaltje van superieure Commodore
techniek tijdelijk (t/m 31 december AW*—
1990) aanbieden voorslechts f. 5 555,- Kj^
(excl BTW, mcl luxe draagtas, accu, e
voedingsadapter, MS-DOS 4 01, CW- Comm

Basic en handleiding) ONLYCOMMODORt MAKF-S II POSSIM h.

Uw Commodore systeemdealer: Take 1 Productions
Ganzeweide 167
6413 GD Heerlen
045- 225763

Chinese Citroen op stapel
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Wertvolles Mobiliar
in kostbarem
Wurzelfurnier

WARRINGS
INTERIEUR

Büchel 51 - 53 Karlstrafie 104
D- 5100 Aachen 4000 Düsseldorf

Tel. 0241/3 5542 Tel. 02 11 / 35 34 61

-
/^az~\ I I -ar>
\BA I LiX 3 \lB\y

gegr 1881
4//es voorpaard en ruiter

" geschikt sortiment
" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice
" reparaties en maatwerk in onze traditionele

zadelmakerij

MOLLId?
/^feË-Ei* Festliche Kleidung
Q^lS^ Auch in Ihrer Grófte

-<^MODE FÜR MOLLIGESSr^LLl^amJr DAMENMODEN
Blondelstr. 16 ■ Aachen - Tel. 403485
Dortmund - Bochum * Hagen

DQOUGIÏIQS 3US A3CVIGII (Donnerstagsdurchgehendbis 20.30 Uhr geöffnet)

■■■■■■k^ Die Lederklasse von
Bik. ■». "" ■ ■ *%. .#■"». ■ ■ A /jÜK-t Collection /fc. Bmhl & SIDDOId ■«>.-*£ ®Brühl/PreludejTv*jli! r'JH -i^w ■ ■ '!''@ warmt 4S y*k d,e

HS' »W: Bi^^Bl |B WL^^ \ Lederklasse

IK' li*****^^B \Sm.
mm. V Mobel.

ÉHHBHfIÉHfI" ma^W hP7^ - tH K Mode.
C <*§ B M KunsthandwerkIfat K aus Skandinavien

Bk. J' J. Ê A-^ijÉÉH jJJtw -¥ Bk au' stagen

CjcHioK hbh

f. . . eine Kollektion fi I Jcl|^ nfIÖbGIMUSI mit vielen Modellen B ■ m^aWarmw mamWmm i%n-*iv-#

W in vielen Leder- IP^^^^^^^^^^^^^^"J A 4ALAn Peterstra3e44-46
und Stoffbezügen . . . WmV m9maW MaCIIC7 II Te1.(0241)49077

»j 3'M -c i ■- **'«l>0) -«^J * 1 flQ'j I Hn K-^BJB-JUvßKr.'Hilt'jgJii'JJ »f:ii>*?i'»T«r!l*^'^jjMJ^iß

CbßJfj 494 ■ff ty'f haben ' F| S' (-e,c--'tex"S9s'"C E9fP *WliM| MF

Audiophil Foto BSEHJSi
Annuntiatenbach 30 " Tel. 02 41/3 00 02 MWliiMMiÉ,^^
i " i i

GRATIS PARKEER- EN VERVOERSSERVICE IN AKEN TIJDENS DE LANGE ZATERDAG
v A j Tijdens de lange zaterdagen in december heeft de stad Aken voor een speciale service gezorgd.

m^LmW Vanaf een aantal grote parkeerplaatsen aan de rand van het centrum rijden tussen 9.00 en 1 8.30 uur met de
regelmaat van deklok ASEAG-bussen naar het centrum en terug waarvan ■■ gratis gebruik kunt maken.

MMMMi-MB Komt u via de autoweg van Bocholtz, neemt ude afslag Würselen, daarna rechtsaf de Krefelderstrasse in. Na ± 1 km ligt
■■SÖP"B* aan de linkerkant de P t R-plaats AM GUT WOLF.
I m_£\ " «fl Komt u via grensovergang de Locht of Herzogenrath dan rijdt una Laurensberg via de Roermonderstrasse naar de
LjHflLlri P +R-plaats BENDPLATZ in de Kühlwetterstrasse of iets verder naar de P+ R-plaats in de PROF. PIRLETSTRASSE.
■jjIHhÏmI Komt u via Vaals dan kunt u gebruikmaken van de P + R-plaats WESTFRIEDHOF ofverder door richting centrum van de

P+R-plaats in de LAGERHAUSSTRASSE.
Verder kunt u nog gebruikmaken van de diverse parkeergarages in en bij het centrum. Maar daar zijn de
parkeermogelijkheaen, vooral op deze zaterdagen, zeer beperkt.

TÉ \ vVeihnaC3

\ y#^*-i-A ■' Ein f°he^cfest und

—L^— "i
■ j

Sonntag 23. Dezember geöffndi

Schmuck, Juwelen, Trauringe, Tafelsilber ... !
Für /'ede Gelegenheit etwas Besonderes

Theaterstrasse 51, 5100Aachen
Tel. 0241-38872

Am Sonntag 23. Dezember ist unser Geschaft vrf
14.00-18.00 Uhrfür Sic geöffnet
(kein Verkauf, keine Beratung)

24 Dezember Heiligabend
von -9.30-14.00 Uhr geöffnet
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-:::::::":":":■: ii-^^r^^^ffl UlH[dlMU|iUrUUUAIrIBBr^

■ ->"\ , ? Denk dit jaareens ■!-Sili^iiiiijiii>]:i^ii-ji]^^ >̂-^^H^>i*MH!Bn u
J #4rA i aan dekinderen ' ■ Hoever

■|-****|^_ /^ f V MLmm / ■ \ " J mmWtamaM ■ ■»■■ ■^■^#1 Vawm M r
mm^Maam m maam ■ ■*"*

V^'v «o ' (
Va"

«* » 9 voordatu
V. — JL b9bH^£^'^^bHbl eindelijk lid

«» f Jb£ { ii\WbYH| wordt?
De atletiekvereniging AVON houdt op r JT" -***3P*B £$" V | S AMNESTYwoensdag 26 december 1990 de 29e GRAUS Mt JÉiikxil IK, \ S *fev!llml imtcdmatiamai
KERSTCROSS, een cross voor \ ■ JR; II Wf W P I^^BSï?F^i i AP^^liU±?^_ *^wedstrijdatleten en trimmers. v B B ! r -"3 kr l&s*aé.a>>&*j * " ukuntnüiid*«orden.stuijrd«bon*.«.rA*iin.»tyint«rn«tio**«|* '■Jfl i t£ ■%*s< lif'> V. || AiHMoordmimnwr 10840, 1000 RA AmlUrdim. Postx**g**' |
Start: vanaf 12.00 uur. L- @B» 1? \ f üü I ho,ft ■""'"m*«—'"

Plaats: voetbalterrein Heksenberg Heerlen, m JPf 3^^^^imm cbereikbaar via de Heerenweg (weg van f «^^t>uj^s-3i LmW^^*r*et**^t J A"'": "* 1Heerlen naar Brunssum). ) *^"%!^üO^ A> ' Po,tcod': P,",,: "
«B»ï m-2 1, 1 -^Cf& \L*ntf&*f V I l*** blld'»«*« !"* 47,50p«r|««r.U kunt ook mlnd.r b.t.l.n to' |

Inlichtingen: de heer P. Bellefroid, ? *"*<**z^bitiH?^*Oo»- / ?ovkö» oe^ V ".« mn.in.n.,« ( n*. m.., -«, ,nnH,P,.i,Md ""»* I
tel. 045-727867; op de wedstrijddag I L* C ' IBBB.BIBBBiiBBBBBBBB «-.-»-*. 0pd..».^,..

vanaf 10.30 uur, tel. 045-217626. t>w>--^_^^_^_^w^>^^-^^v^) II ,—: L, , :—: , r—^
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Vooral door grote hoeveelheid sneeuw in Alpenlanden

Veel drukte op weg
naar de wintersport

"Vp verkeersdienst van de rijkspolitie en de ANWB
PerWachten het komend weekeinde veel drukte op de
fegen naar de wintersportgebieden. In Nederland zelf

het wel meevallen, maar vooral in Duitsland, Oos-
iririjk en Zwitserland moet het verkeer met files enrachttijden rekening houden.

r°or de grote hoeveelhedenleeuw die de laatste weken is
J?vallen in de ski-oorden, ook
0vlcht bij huis, is de verwachting'5U dat circa 125.000 Nederlan-
r6rs in de kerstperiode op win-
a-fï'sport gaan. Het meest popu-

*^r is Oostenrijk (ongeveer
-' öa*ooo vakantiegangers), gevolgd
foor Duitsland (25.000), Zwitser-
V"ld (15.000) en de overige, waar-
CJ^er België en Frankrijk
/ "000). De meeste sneeuwzoe-
nVefs> ongeveer 90.000, gaan met
J"**to.
"J^^dat vandaag vrijdag de scho-
vn 6n vee* Dedrijven hun deuren
jq °T twee weken sluiten, is er in
jirf P van e middag en avond
Jf- °ns land vooral op de routes

Duitsland meer verkeer
>l^n.normaal. Tot grote verkeers-

n °blemen zal dit vermoedelijkkleiden.
Duitsland
j Duitsland daarentegen wor-
n ** wel lange files en v'ertragin-
,j n verwacht. Vanavond komt
j grote stroom op gang waarbij
j-* routes Frankfurt-Karlsruhe-

A5, Frankfurt-Neuren-
A3/A9, Karlsru-

J^ünchen-Salzburg AB, Ro-
J ek heim"Kufstein A93 en Mün-
l^-Garmisch A95 flink vol zul--6,1 lopen.

tjPK zaterdag wordt het op deze3ecten" druk. Bij de bekende, en met Oostenrijk
lof witser**and ontstaan de min

j-j^eervertrouwde wachttijden.
delrnaast brengen veel Duitsers. Kerstdagen door in het voor-

Oost-Duitsland. Vooral

van en naar Berlijn is er veel ver-
keer.

Oostenrijk
In Oostenrijk en Zwitserland zal
het gaan knellen op de toegangs-
routes naar de wintersportplaat-
sen. Bovendien wordt er in Oos-
tenrijk drukverkeer verwacht op
de Inntal- en Tauernautobahn en
op de route via de Fernpas. In

Zwitserland wordt het druk op
de Gotthardroute. Bij de
Loetschberg-, Furka- en Obe-
ralp-autotreintunnel kunnen
wachttijden ontstaan.

In België worden vanavond en
zaterdag problemen verwacht op
de E4ll Brussel-Luxemburg en
op de wegen naar de Ardennen.
Bijna vijf miljoen Fransen zwer-
men rond de feestdagen over het
Franse wegennet uit. Hierdoor
zal het vanavond en in het bij-
zonder zaterdagmorgen zeer
druk zijn op de wegen in een
straalvan 150 kilometer rond Pa-
rijs en op de Autoroute du Soleil
Parij s-Lyon-Marseille A6/A7. Za-
terdagmiddag worden er vertra-
gingen verwacht op de wegen

naar en in de Alpen
De treinen richting sneeuw zit-
ten de komende dagen mudvol,
zo meldt NS. De spoorwegen
krijgen het vooral vandaag druk
met wintersportgangers. Met in
totaal vijf door reisbureaus ge-
charterde treinen vertrekken er
2.000 wintersporters richting
Duitsland, Oostenrijk, Italië en
Frankrijk.

De reisbureautreinen richting
Duitsland zijn overigens wegens
materieelgebrek korter dan an-
ders. De Duitse Spoorwegen zit-
ten namelijk vanwege de 'Wie-
dervereinigung' krap in de rijtui-
gen en konden daarom dit jaar
maar mondjesmaat materieel af-
staan.

Expositie in Stedelijk Museum Amsterdam

Raymond Loewy, een
geniale duizendpoot

van Com**lig or going?", werd
Se» de Studebaker Champion
(w?*» 0-- De vraag ofdit eerste na-
l^ogse automodel nu op je af
Vo^i11 rUden of van je vandaan,
bij2 zÜn oorzaak in de tamelijk
die °ndere vormgeving. Een stijl
he f°nrniskenbaar een stempel
Vjj.j gedrukt op het Amerika

lcJe jarenvijftig.

acn-*er een reeks van uit-
Oj*... °Pende gezichtsbepalende
tyy erPen was Raymond Loe-
de ',een geniale Fransman die in
State n '30 naar de VereniBde
Vert

n emigreerde. Hij was een
het^ geJ}woordiger van de z°2e~
accent Streamline-style'. Met het
van ", °P stroomlijn ten behoeve
*L,°e\vv aërodynamica ontwierp
StudK eroemde locomotieven,
hour.ti aleer modellen en Grey-u-na bussen.

We kunnenLoewy een 'all-round
designer' noemen. Tot op hoge
leeftijd - vier jaar geleden stierf
hij op 92-jarige leeftijd - maakte
hij voor tal van bekende wereld-
merken de huisstijl of gaf gestal-
te aan vernieuwende industriële
produkten. Het meest sprekende
voorbeeld van recente datum
zijn de pompstations van Shell.

De meest uiteenlopende ontwer-
pen heeft Loewy op zijn naam
staan, zoals de Coca-Cola-fles,
het logo van Douwe Egberts, de
huisstijl van Spar, de stencilma-
chine van Gestetner, Rosenthal-
servies, Alouette-helikopter, ca-
membert-kaasdoosjes, het inte-
rieur van Hilton Orly. De reizen-
de expositie dievan 22 december
tot en met 10 februari in het Ste-
delijk Museum in Amsterdam te

zien is, heet niet voor niets 'Loe-
wy Universal Design.

" De Studebaker Champion'
een beroemd ontwerp van Raymond Loewy

Serie Studebakers
We beperken ons in dit verhaal
tot auto's, waarvan Loewy er
meerdere heeft gemaakt. De
meeste indruk maakt toch wel de
serie Studebakers Champion die
in '47 uitkwam. Vooral de 5-per-
soons coupé met de gebogen,
vierdelige achterruit was een
sensatie om te zien. De spitse
'bullet-nose' met een centrale
luchtinlaat in de vorm van een
propeller, het zette de trend voor
de jaren '50.
Stroomlijn was het toverwoord
voor dit model dat de toon aan-
gaf van het komende decen-
nium.
Later werd 'made in the USA' de
boodschap voor de jonge genera-

tic van een moderne en betere
wereld.
'Keep it simple' was de kreet van
Loewy en aan die eenvoud van
vorm daar hield hij zich aan. De
Champion die samen met Virgil
Exner, later chef-ontwerper by
Chrysler, was gebouwd, is tot '56
verkocht. Studebaker is het oud-
ste Amerikaanse merk dat in
1852 door de broers John en
Clem is gesticht. Het merk heeft
tot 1966 bestaan.

Loewy ontwierp al eerder auto's.
In 1934 tekende hij voor Hupp
Motor Company de Hupmobile.
Deze auto vertoondeveel gelijke-
nis met de Citroen Traction
Avant.

In '39 zorgde Raymond Loewy
voor het ontwerp van de Sun-
beam Talbot en na het succes
van de Studebaker Champion,
schetste hij in '48 de vernieuwde
Hulman Minx.

Op de tentoonstelling, die al eer-
der in Berlijn,Parijs en München
was, zijn verschillende thema's
rond deze geniale man te onder-
scheiden. Er is een uitgebreide
(helaas zwart-wit) catalogus van
262 pagina's in het Engels ver-
krijgbaar. Voor meer informatie:
Stedelijk Museum/Amsterdam
020-5732911.

siem leeuwenkamp

auto

'Pienter pookje' voor Fiat Panda
Fiat heeft zijn kleinste model, de Panda, uitgerust met het 'piente-
re pookje' van de Nederlandseautofabrikant en uitvinder Hub van
Doorne. Met een duw-schakelband in plaats van een traditionele
automatische versnellingsbak is deze zogeheten CVT voor het
eerst door Subaru toegepast.

Onder de naam Panda Selecta
brengt Fiat nu dit, in ons land
met name bij de dames heel ge-
liefde, autootje op de markt.
Nieuw is de elektronische bedie-
ningvan de koppeling. De Panda
met ECVT (elektronisch continu
variabele transmissie), heeft met
de 1.1 ltr motor ook een grotere
krachtbron.

De Panda is met een gewone
4-versnellingsbak in vier uitvoe-
ringen te leveren. Het handge-
schakelde basismodel de Panda
L i.e. kost ’ 13.100, de iets luxere
CL heeft een meerprijs van

’ 1.000, de S i.e. komt op ’ 15.150
en de 4x4 i.e. kost ’ 24.950. De
nieuwe Selecta, alleen als CL le-
verbaar, komt op ’ 16.300.

Het grappige donderdoosje is al
sinds 1980 te koop, werd in '86
gemoderniseerd en enige tijd te-
rug voorzien van een 1 ltr./45 pk

Fire injectiemotor. In Nederland
staat Fiat met de Panda boven
aan de verkoopladder van kleine
auto's. Op de voet gevolgd door
de Nissan Micra en een stuk la-
ger de Suzuki Alto. Andere mo-
dellen in dit segmentzijn de Dai-
hatsu Cuore, de (te dure) Mazda
121, deSubaru Mini Jumboen de
Seat Marbella. Fiat verkoopt dit
jaarruim 8.000 van deze compac-
te 341 cm lange 3-deurs auto's.

„Er blijkt behoefte te bestaan
aan een automaat-versie in deze
klasse. Door onze samenwerking
met VDT(Van Doorne Transmis-
sies) hebben we al de Uno, Tipo
en Tempra met Selecta waarvoor
de nodige belangstelling bestaat.
In het specifieke marktsegment
van de Panda is er meer animo
voor een automatische versnel-
lingsbak", zegt de woordvoerder
van Fiat Auto Nederland.

Opmerkelijk verschil, naast de
elektronisch gestuurde elektro-
magnetische koppeling via het
pientere Panda pookje, is ook de
sterkere motor in de Panda Se-
lecta. Met de 1.1 ltr Fire motor
die 50 pk vermogen levert is het
niet nodig om je in het snelver-
keer als een onwillige slak te ge-
dragen.

De Selecta weegt 20 kilo meer
dan de gewone Panda van 702
kilo en het verbruik is bij 90
km/u-120 km/u-stad per 100 kilo-
meter 5/7,3/7,7 ltr. tegenover
4,9/7/6,7 ltr. voor de 1000 CL i.e.
met handgeschakelde versnel-
lingsbak. Standaard in beide mo-
dellen zijn de achterruitwisser
met sproeier, de make-up-spie-
gel, de voorste rugleuningen
(met hoofdsteunen) die verstel-
baar zijn en de uitklapbare zijrui-
ten achterin.

De Fiat Panda is al tien jaarop de markt en nu uitgerust met een pienter pookje.

uitlaatjes
ALCATEL COMFORT ROAD-
MASTER is een nieuw type auto-
telefoon van AutoSound Neder-
land bv. en is speciaal ontwik-
keld voor vaste montage in de
auto. Deze autotelefoon bezit 149
geheugens. Standaard inge-
bouwd zijn onder meer de
'handsfree' mogelijkheid, een
notitieblok en een gebruiksaan-
wijzing. Ter voorkoming van
misbruik door derden kan een
persoonlijke code ingegeven
worden. De Roadmaster kost in-
clusief accessoires ’ 2.995 gulden
en is leverbaar via een netwerk
van dealers. ® 074-
-439005/438343.

HELLA heeft een nieuw type
schijnwerper ontwikkeld. De uit
het Duitse Lippstadt afkomstige
verlichtingsspecialist heeft het
nieuwe systeem, FF genaamd,
gebaseerd op een nieuw type re-
flector. FF staat voor 'Freie Fla-
chen' wat letterlek vrije vlakken
betekent. Bij deze lampwordt de
richting en devorm van het licht
bepaald door de reflector en is
het glas, in theorie, overbodig.
Bij een gelijkblijvend reflector-
oppervlak ten opzichte van een
konventionele schijnwerper
wordt circa 80% meer licht op de
weg gebracht. Bij mist ontstaat
door de lichtbundel van de FF
geen zelfverblinding. In de toe-
komst verwacht Hella veel van
dit syteem omdat, sterker nog
dan nu het geval is, maatwerk ge-
leverd kan worden voor elke
weers-en verkeerssituatie.

HYUNDAI heeft een midden-
klasser ontwikkeld die tussen de
Exel en de Sonatra in het pro-
gramma komt en die In februari

op de Personenuto RAI '91 zijn
werelddebuut zal maken. Deze
auto heet „Lantra" en is een flin-
ke vierdeurs sedan in twee uit-
voeringen (GL en GLS) met res-
pectievelijk een 1,5-liter en een
1,6-liter motor. De laatste is een
zestienklepper met twee boven-
liggende nokkenassen. Naast de
autofabriek bezit Hyundai onder
meer een scheepswerf, machine-
fabriek, instrumentenfabriek en
een fabriek voor electronica.
Daarmee behoort Hyundai Busi-
ness Group tot een van 's werelds
grootste concerns.

PHILIPS en een Zweedse part-
ner testen UV-licht autokoplam-
pen. Ondanks de moderne tech-
nieken vormen duisternis, mist
en slagregensnog steeds een gro-
te bedreiging voor de automobi-
list en andere weggebruikers. Sa-
men met Ultralux werkt Philips
aan een autokoplamp die, voor
het oog niet zichtbaar, ultraviole-
t(UV) licht uitzendt. Met een der-
gelijke lamp kan de zichtafstand
naar verwachting worden ver-
dubbeld, zonder dat tegenliggers
worden verblind. Door diverse
veiligheidsinstanties wordt dé
nieuwe lamp getest. Voorjaar
1991 worden de eerste resultaten
van dit onderzoek verwacht.

SUZUKI brengt de Swift GTI in
'grijs kenteken-uitvoering op de
Nederlandse markt. Bij de Swift
GTI zijn de achterruiten vervan-
gen door voorgevormde kunst-
stofpanelen. Deze panelen zijn
aan de buitenzijde voorzien van
een folie dat een treffende gelij-
kenis met donker getinte ruiten
wordt bereikt. De laadvloer is ge-
heel gestoffeerd. Qua uitvoering
is de Suzuki Swift GTI gelijk aan
de standdaard uitvoering enkost

’ 23.995, ’ 4.300 minder dan een
normale uitvoering.

" De 'Freie
Flachen'-

schijnwerper
van Hella.

Kennismaking
Scepsis omtrent de nogal huileri-
ge CVT in een aantal auto's van
diverse merken maakt je niet di-
rect enthousiastvoor een kennis-
making. En vreemd genoeg heeft
de Panda geen plekje in mijn
hart veroverd.
Hoe groot is de verrassing der-
halve van dit goed uitgeruste
pientere Pandaatje. Geen gehuil
van de automaat, een subliem
snorrende motoriek, redelijke zit
in de stoeltjes, aardig wat leef-
ruimte en bovenal een groot uit-
eenlopend bedieningsgemak.
Vooral in druk stadsverkeer:
geen kruipneigingen met gas los,
vlotte optrekker, met 1:13 nogal
zuinig, een heel rustige, compac-
te en wendbare werker.

Conclusie: voor ruim 16 mille
koop jeweliswaar niet het meest
modern uitziende autootje, maar
wel de modernste Nederlands-
/Japanse techniek. En dat nota-
bene in de kleinste klasse.

Initiatief van Maastrichtse Auto Dealers

Nieuwe formule voor
garantie occasions

De Samenwerkende Maastricht-
se Auto Dealers (SMAD) presen-
teerden deze week een nieuwe
garantie-formule voor occasions.
Met de 'SMAD 8+ top occasion'
willen de Maastrichtse autohan-
delaren toekomstige kopers van
een occasion van ruim ’ 7.500
een ruimere zekerheid en garan-
tie gaan bieden. Onder het motto
'Blindelings, veilig en vertrouwd
bij uw SMAD-dealer' wordt deze
formule voor het eerst onder de
aandacht gebracht van de bezoe-
kers tijdens de Kerst-occasion-
show dievan 21 tot en met 23 de-
cember in het MECC te Maas-
tricht wordt gehouden.

De SMAD-dealers willen met
deze nieuwe uitgebreide garan-
tie-voorwaarden een kwaliteits-
verbetering van het produkt 'ge-
bruikte' auto maar ook van rand-
voorwaarden en presentatie be-
werkstelligen. En door bunde-
ling van krachten met de klant
een betere vertrouwensrelatie op
te bouwen en meer zekerheid te
bieden bij aankoop van een occa-
sion.

Inhoud
Binnen het samenwerkingsver-
band zijn daarom duidelijke af-
spraken gemaakt en wordt
iedere occasion grondig ge-
keurd, alvorens het top-label te
krijgen.
De nieuwe formule is gebaseerd
op een achttal belangrijke pun-
ten. Eén daarvan is het certifi-
caat dat aangeeft dat het aantal
kilometers op de teller ook het
echte aantal is.
Een ander punt is degarantie. De
normale Bovag-garantietermijn

voor occasions is slechts drie
maanden. Via onderhandelingen
met Boyemij kunnen de Maas-
trichtste autohandelaren de po-
tentiële koper nu een garantie-
verzekeringvan 24 maanden bie-
den.

Als extra service biedt elke
SMAD-dealer de koper van een
occasion een gratis vervangende
auto aan als het gekochte voer-
tuig voor een garantie reparatie-

/werkzaamheid terug naar de ga-
rage moet.
Indien een tweedehands auto
toch nog een gebrek vertoont en
deze volgens de eigenaar niet
naar behoren wordt verholpen
en/of gerepareerd, kan deze een
klacht deponeren bij de geschil-
lencommissie. Die doet na on-
derzoek een voor beide partijen
bindende uitspraak betreffende
reparatie en kosten van de
klacht. _ .huub meijer

" Een meer dan duidelijke hint voor de bezoekers van de
Kerst-occasionshow.
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UUw Nissan Dealer
Jurgen Autocentrum
Kerkrade Heerlen
Langheckweg 36-40 ■ H<**< Seheisberg-Huisbergsiraai
Ind terr Dentgenbach Te' 045-723500
Tel 045-452570

tlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimHimit»iiimiimimmnmniiiiiiiimii^
Auto Veneken b.v. |

„Occasioncentrum" „Occasionkelder"
Prins Mauritslaan 171 LT.ll Leyenbroekerweg 27

6191 EE Beek WL im. \ 6132 CN Sittard EE
tel. 04490-72882 tel. 04490-15777

Veneken Beek Veneken Sittard |
,_ Audi 100 CC Z llr i, alauwmet 1987 =zVWJ*ittaai.Bi,groern»«t 1987 vWGolf GT4ISDOI. blauwmet 1987 =iT«BolfSfwtl.6,S-liak,rood 19» vWGollCLl6oocc.blauwmet 1986 =Golf Maabattan5-drs., diesel, rood 1989 VWGoIICL 1600cc beigemel "1986 =Sollr*a*rtiattanl«M.blauwiiiet. 1989 VW Goll CL 1600cc, groenmet 1987 =

VW JettaStaver, diesel. blauwtaet. 1983 vWGolfl3oocc,roodniel 1988 ="PotoCo«tort,blai» 981 vWGoIHSOOi, greenmei 1987 ■=Volvo 1.7 sedan, grijs 191 wm 130n „ b*auw 19j7 =Volvo 340 Winner, LPS, rood 1984 fio|( IMOct il}m I M6
_

OpelKadett 1.3,LPS, Hanratt. 1987 VW Goll 1300 cc, blauw 1985 ==Audi 100 CC turbo, diesel,gnisnwt. 1987 VW Golf 1300 cc, rood 1985 1=
MiUl.6,Mam 19» VW Jetta CL 18001. groeamet 1987 =Anëi 80 "sporturt» , lilver 1985 VW Jetta CL4-dn. 1600cc. groenmet 1987 !=
Ford Escort 1400Bravo, grirsratt 1987 VW Jetta Sportief 4drs. 1600 cc, torn.rood 1987 =tasatl6U,s-dr-k,nr-ff-ta*t 1987 vw Jetta Cl 1600cc, groenmet 1988 =VWGoMGTi.mod I*M WV Jetta 1600cc, zilvermet 1985 ■"=Vorm 340 GU sedan 2000 CC, groeiMMt 984 VW Jetta 4-drs. 1300cc, wil 1987 =
Mazda 323 stationcar, groeamet. 1986 VW Jetta 1300cc, wit 1985 =Renault 5 Tl, blauw 1987 VW Polo 3-drs. 1050cc, blauw 1985 =
8UW316,4-drs., wit 1986 VW No Classic 1300cc. rood 1987
VW Golf Manhattan 1300 CC, rood 1989 VW Passat 5-drs. Rins. ISOOcc. Zilvermei 1984 =
VW Jetta diesel, beigemet 1988 Peugeot 205XE 1000cc, rood 1987 =rwrdBiorral,Ba3-drs.,grijswt 1987 Skoda 12011200ct,wit 1987 ■"=Fiat Uao 60 S grijsaet 1989 Opel Kadett 3-drs. 1.25, zilverraet 1985 ='VWGolf Millionaire 1 BblanrracL 1989 Opel Kadett 3-drs. 1 3S, grijs 1986 =VW Golf GTO rfcmokis, Opel Kadett 3-drs 1.35, wit 1987 =
78PK,gnjsawt.,5-drs 1988 Volvo 3401400 cc, wit 1985 =

Bij aankoop van een occasion vanaf f 7500,- of een
nieuwe auto in de periode van 20 t/m 31 december mag u

een greep in de kerstboom doen, waarin
accessoire-cheques hangen tot een waarde van f 1000,-

UW^\mmaimmtmmmmMmamammmamWamm^n ' f 'i ■' SSaaaaam s^wa» est»■!*■*«*■■ —XSBmaJmammamm^^^ Hl E ■ nffoi ts < ïBw—T imbWi I iaWßaWßam&.ajtamasBSBBt ammmaaWÊÊl K wat* ijvnitHP^B * i fBsaSBS mSafi*?®^- —«« LWam aawmaa^^^^^^^ mmmwmWÊÊÊtmaaaaaa^^aammjaw^ ~" Jnaaam'*'*'^ "*" ~ j-^^^^^aÉÜ^am^^^ ~*m\ aammamm ~* rajirrfJ^tJ^tJ^rwfig^la^BrTFl BrCw*^^ai

mam9mmm^m^mtmmmmwomm\ ÉwÊ ■?

- IN OPTIMA FORMA, STARTKLAAR -
GROOT ASSORTIMENT EXCELLENT OCCASIONS

Mercedes 190eblauw/zwart 1989 Volvo 440 GLT inj, metalic 1989
Mercedes 190eblauw/zwart 1988 Volvo 360 GL inj, 5 drs 1988
Mercedes 190erach/silber 1987 Honda Civic 14GLX, 4drs 1989
Mercedes 190dblauw 1987 Honda Accord 2.0 ex. Abs 1986
Mercedes 190dspeciale uitv 1984 HondaPrelude 2.0 ex 4ws 1987
Mercedes 250dblauw 1988 Honda Integra 1.5 de luxe 1988
Mercedes 300eblauw/zwart 1987 Audi BOS, antrizit/metalic 1987
Mercedes 3Oose, rach/silber 1986 Audi 80blauw 1987
BMW 520iairco, metalic 1988 Alfa 75 1 B.lm velgen, etc 1988
BMW3I6i 5-bak, metalic 1985 Alfa33Milano 1986
Ford Sierra 2.0 Ghia.4drs 1990 Lancia Thema 2.0 ie 1987
Ford Escort 1.4 Bravo 1987 Mazda 626 GLX, sdrs metalic 1987
Ford Scorpio 2.4 CL 1988 Renault 25 TX, blauw/metalic 1988
FordOrion 1.61.4drs 1985 VW Golf 1.8inj 1.8 inj Miljoner 1989
Opel Omega 2.4 CD, metalic 1989 VW Golf 1.3CL. schuifdak 1988
opelKadett 16S,3drs. blauw 1987 Diverse inruilers v.a. 1983
OpelKadett 13S, 4drs. wit 1987 Fiat Panda 45, rood ’3.950,-
Opel Manta GSI 1984

60 Inruilauto's van diverse merken, waarbij wij goede garantie en nazorg een
vanzelfsprekende zaak vinden. Financiering op maat, afgestemd op uw budget...

JgU 1

i V^a PERSONENAUTO'S
Heerlenseweg 200, Landgraaf, tel. 045-728484 (Leenhof)
Auto A-Z is een onderdeel van Kera/Gelca, uw BMW-dealers voor Limburg.

Als de kerstman dit leest rijdt A^/ 1hij straks in een slee van ons ) l
Maar..... hij zal zich moeten haasten!! (\^W
Want alleen tijdens de showdagen kunt u uw eigen "T^JBrrSSSJI^^'-^/
GRAI IS accessoires-pakket r\iiT\ i Jf\±/T\
samenstellen ter waarde van ’ m** \^rm È Wt?
bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto. A===^/mmmaamW mmmmmaaaaaaaM wLaaVy ~n

/pl ' ,-*^f\-^^ l^B*******************Wi—i^r^ptll wi'*i4t*-A\ v
Dit gratis kerst-accessoires-pakket bestaat onder meer uit sunroof-schuif- liJ^k^~~*-^' i-^i "y^'T^^fni 'kanteldak - radio-cassetterecorder - striping - mistlampen - mattenset - lak- C^—■■-■:;"'" --A^ Mll^_^^/^^i* ■ >-r%*ri-*rül j

stift - velgenset - brede banden - lampenset - beschermstrips - trekhaak - ftTTTTn —— maW^T~~ I
auto-alarm (T.8.8.5.-gekeurd) ' ' I' I\IIS<%AIVI~'I m'" n | "

* voor dekinderen een leuke verrassing -k* X1ï iv*'
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WINTER-
KOMPLETT

RADER

Original Opel-Teile
hundert Prozent

Qualitat

z.B.

Corsa
145-13 515,-
Kadett
155-13 585,-
Veetra
165-13 615,-
Omega
175-14 725,-

-incl. Mwst.

AUTOHAUS
SCHMÜHL GmbH & Co KG
Geilenkircherstr. 381
5120 Herzogenratti
Tel. 02406/6015

u- -S Suzuki Vitara
met, comf. pak., dir. auto '89
Suzuki Switi 1.3 GL (2 x) '88
Suzuki Swift GLX-5 drs '87
Suzuki AltoGL aut '86
Suzuki AltoGL '88

'^Idd^P Suzuki Alto '84
\^L^r Suzuki FJ 413 Cabrio 87
41■■ Suzuki SJ410 Cabrio '82

U Audi 80 CC '85
Renault GTL '84
Alfa Romeo Spider '79

K begrip voor service!
$SUZUKI

vlll'

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Welkom!

I PS*^^^ Msaßi W~-jS feSi aVai^a^aL^ fV W-.jft|Nß A^t^tW H |^^ Tj^E ~w"

Tijdens onzefeestelijke kerstshow
hebben we voorelke koper 'n mooie

kerst-gratificatie!
Naast een royale prijs voor uw inruilauto, geven wij
u een kerstgratificatie om uw aanschaf nog
aantrekkelijker te maken.
Trek een enveloppe uit onze kerstboom en u
bepaalt zelf de hoogte van de extra korting tot
maximaal ’ 1500-, mcl. BTW.
Bovenstaande-aanbieding is ook geldig voor
occasions boven ’ 10.000- die reeds afgeprijsd
zijn naar de prijs van 1991.
Aanbieding is geldig van 22-12-'9O tot 31-12-'9O.

VERKOOPCENTRUM VGfICKGII bv-
ffiti I léWlStk] Peter Schunckstraat, HeerlenL^yj F9mW} telefoon 045-412641

llllll jaal|l^mmmmaaaaaWijTj^Tj^Tj^Tj^TjH^^H

_
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Veel auto's gaan
na schadeherstel harde'

achteruit danvooruit.
Is uw auto, nadat de schade is hersteld,

uw auto nog wel? Is de originele kleur gebruikt? Is een
superieure laksoort toegepast? Rijdt uw auto mm\%mWÊt,
nog net zo plezierig.als voor de "klap"? Ja? YZKfaX'Dan herstelde een Acoat-Selected bedrijf L^-JV^

SJD autoschade deVries bV
Grasbroekerweg 28 - HEERLEN - Telefoon 045-722463

Perfect technisch schadeherstel met het
verzekerde specialisme tot in het detail

Auto Info:::■■.:■::■:■:■:" ÊmW Wam . ..:":":■:":":" MmW :■ .$

I ~~ I ALLEEN ALS KINDEREN
, l§m EEN KANS KRIJGEN, HEEFI4**^ EEN LAND TOEKOMST

- *\ Op het Mexicaanse platteland zijn het vooral dekinderen di*
*%.'.. «gg£*tP6' "■Jden onder de bittere armoede. Stichting PTIPLjTIKir

JmmW Redt de Kincleren steunt concrete pro- ncnTNl/nC
jecten om hun levensomstandigheden te |l|p|||l|-nMit

,<*iöV^v^ verbeteren. Bel voor meer informatie l\'yn L » N »
\*^ ' I 070-365 22 50 of stort uw gift op giro 809. giro 8o »



Presentatrice Leonie Sazias blij met 'Ojevaarsjo'

Tv-programma over
dreumessen en kleuters
IVanonze rtv-redactie
HILVERSUM - TROS-presentatrice Leonie Sazias is hettoonbeeld van een enthousiaste moeder. Leonie is moeder

een dochtertje van een jaar, maar op haar gezicht geen
HJntjes van vermoeidheid of een wanklank over haar han-

Leonie: „Mijn wereld is sinds mijn kind zo
Veranderd. Het krijgen van een kind is mooier dan ik had
y^rwacht. Mijn leventje wordt nu nog weer mooier, omdat

'* van mijn grootste plezier in mijn leven nu mijn beroep
toag maken. Ik ga vanaf 2 januari maandelijks de 'Oje-
vaarsjo' presenteren en dat is een programma over baby',
reumessen en kleuters voor volwassenen".

f*onie Sazias vertelt dat zij zelf
?et idee voor het programma
heeft gehad en dat de TROS-di-ectie al snel door haar enthou-
s'asrne was overtuigd en het licht
[JP groenzette voor een program-ma over het krijgen en hebbenya nkinderen. Leonie: „Ik ben op
!|et idee gekomen toen ik in ver-
pachting was. Ik ben, net als veel

moeders, vanaf het
Moment dat ik wist dat ik zwan-
Jtefwas, alles gaan lezen over het
?*jgen en hebben van kinderen.

ben ik gaan praten met men-
? n die al kinderen hadden. Er

f ging een nieuwe wereld voor me
I ?pen. Als je net een beetje beko--1 bent van de vreugde over

et aanstaande moederschap ko-
ier mensen vragen aan je
s'ellen waar je nooit over na hebt
bedacht.
ue huisarts vraagt waar en hoe je
j^üt bevallen. Hoe je verzekerd, e nt. Naarmate de zwanger-
chap vordert, des te meer vra-pen komen er bij je op. Al was

Jtet maar op het gebied van con-
ümentenzaken. Ik wist bijvoor-

beeld absoluut niet hoe een vol-
edige baby-uitzet eruit ziet en

de prijzen daarvan liggen.

*^s jekind er eenmaal is komen
i ook zoveel vragen op je af-

h °en ik me realiseerde dat ik
'et de enige was die dat proces

doormaakte en dat er voor die
doelgroep eigenlijk geen enkel
informatief programma is, kwam
het idee voor de Ojevaarsjo om-
hoog borrelen".

Ouders
In het programma praat Leonie
Sazias met aanstaande ouders,
met ouders van baby's en kleu-
ters, met grootouders en alle an-
dere mensen die direct met kin-
deren betrokken zhn. „De doel-
groep is enorm groot. Niet alleen
de ouders, maar ook familiele-
den van de nieuwbakken ouders
en hun vrienden krijgen met de
nieuwe wereldburger te maken.
Een baby maakt zoveel emoties
los. Huwelijken veranderen door
de komst van een kind, opa's en
oma'skrijgen met een nieuwe di-
mensie te maken en ook vrien-
den van het ouderpaar merken
veranderingen. In de Ojevaarsjo
praten we over dit soort emotio-
nele kwesties maar ook over hele
praktische zaken".

Aan het programma werken een
groot aantal deskundigen mee.
Leonie Sazias: „We praten met
medische specialisten over pro-
blemen die kunnen ontstaan,
met ouders van kinderen die bij-
voorbeeld te vroeg geboren zijn
en hoe ze daarmee om zijn ge-

gaan, met een huisarts die prakti-
sche tips geeft en met een verlos-
kundige. De huisarts is de heer
Kruyt uit Mook. Hij is één van de
weinige huisartsen die zelf nog
actief bevallingen doet. Onze
vaste verloskundige is de Hui-
zense Barabara Ru berg. Kijkers
kunnen ook schrijven naar de
TROS en vragen aan die twee
stellen of zelf suggesties aandra-
gen voor onderwerpen. We ma-
ken deprogramma's een paar da-
gen voor uitzending zodat we
ook aktueel kunnen inspringen
op ontwikkelingen. Als bijvoor-
beeld het nieuws bekend'wordt
dat een bepaald medicijn invloed
op dezwangerschap heeft, sprin-
gen we daar direct op in".

" Leonie Sazias: ,£Let idee voor dit nieuwe programma
kwam toen ik zelf in verwachting was".

Rust
Voorlopig heeft de TROS het
plan om zes uitzendingen te ma-
ken. Aan de hand van de resulta-
ten wordt besloten of de Oje-
vaarsjo gecontinueerd wordt of
niet. Leonie Sazias heeft in ieder
geval hoge verwachtingen. „Zo-
veel mensen hebben een kindje
en dankijkje. Dat weet ik zeker.
Net als het programma Dieren-
manieren, daar kijken alle huis-
dierenliefhebbers naar. We heb-
ben ook besloten dat de Oje-
vaarsjo laat in de avond op de
buis wordt gebracht. Om half elf
's avonds. Dan hebben de jonge
ouders rustig de tijd om onderuit
voor de tv te zakken. De kinde-
ren liggen in bed, de boodschap-
pen zijn in huis en de was is ge-
streken".

„Ik sta te popelen om te begin-
nen. De redactie en ik hebben
ideeën genoeg om er steeds een
leuke uitzending van te maken.
Ook moeizame discussies gaan
we niet uit de weg. Wat denk je
van een discussie over kinderen
die niet willen eten, niet kunnen
slapen of over werkende ouders
en de invloed daarvan op hele
jonge kinderen. Dat zijn geen
vraagstukken die je met een sim-
pel advies kunt oplossen. Wij la-
ten deskundigen aan het woord,
maar ook ouders. Verder natuur-
lijk ook hele leuke gefilmde re-
portages over kinderen. Heel be-
langrijk is ook de voorlichting
die we willen geven over produk-
ten die ouders voor kinderen ko-
pen. Wat zijn goede schoenen?
Welke kinderstoelen en zitjes
zijn veilig? Wat te denkenvan de
diverse babyvoedingen? Kort-
om, we brengen voor iedereen
die eenkind krijgt of heeft zinni-
ge informatie. Kijken dus..."

Radio herdenkt Louis Neefs
Van onze rtv-redactie

- Metkerstmis is hettien jaargeleden dat 'de
stem van Vlaanderen', die van Louis Neefs, in Lier

p^or een noodlottig ongeval het zwijgen werd opgelegd.
"st gebeurde om 16.16 uur: op dat ogenblik is de klok in
iv** 1

*- Oldsmbile blijven stilstaan. Een man reed door rood
.cht en ramde de auto, waarin Louis Neefs, zyn vrouw en

zonen Ludwig en Günter zaten. Louis Neefs en de
chauffeur van de andere auto waren op slag dood. Zijn
Vrouw leefde nog anderhalf uur, Günter zweefde twee da-
en tussen leven en dood, maar overleefde gelukkig.

j. aanderen is de stem van Louis
l^efs no g n jet vergeten.Rond de

rstdagen brengt de radio zo-
,^e' in België als in Nederland

11aantal herinneringsprogram-

ma's. Zo zal aanstaande zondag
het AVRO-programma 'Album'
van Gerrit den Braber (om 18.00
uur op Radio 2) in het teken
staan van Louis Neefs. Den Bra-
ber heeft op een bandje een lied-
je van Louis Neefs ('En toch ben
je oma') dat nog nooit eerder
werd gehoord. Het werd tien jaar
geleden doorRuud Bos voor een
TROS-programma opgenomen.
Door de tragische dood van
Louis Neefs en zijn vrouw werd
die uitzending toen afgelast.

Zus Connie: „Van gla-
rif>Ur en glitter wilde Louis

'et voeten".

Televisie
Een tv-programma, dat de BRT
rond Louis Neefs zou maken, is
in het water gevallenvanwege de
hoge kosten. Daar is Connie
neefs, de zus van de zanger, be-
hoorlijk op afgeknapt. Connie
zingt ook en werkt mee aan het
seniorenmagazine 'Op het ter-ras. Haarreactie: „Zó veel kostte
het programma rond mijn broer
helemaal niet. Ergo: op een be-
paald moment vroeg de BRT ons
zelfs geld om het te maken. Ik
was al in januari in contact met
de omroep en pas in november
werd alles afgeblazen. Ik heb ge-
probeerd om een programma
over mijn broer op tv te krijgen
en ik heb verloren. Punt. Alleen
bij Walter Capiau op de VTM
komt nog een herdenkingspro-
gramma. Maar dat kan niemand
in Nederland zien".

De twee zoons van Louis Neefs

hebben het ongeluk overleefd.
Die zijn nu 13 en 18 jaar. Connie
Neefs: „Ik was 28 toen Louis en
zijn vrouw verongelukten. Om-

dat ik zijn enige zus ben, heb ik
de kinderen toen opgevangen.
De jongens gingen in Mechelen
naar school en dat is zo blijven

doorgaan. We vormen eigenlijk
een verkapt gezinnetje. Moeilijk
was het aanvankelijk voor ons al-
lemaal. We hebben in de begin-
periode kunnen rekenen op de
ouders van vrienden van de jon-
gens".

Louis Neefs heeft zus Connie in
haar beginperiode als artieste af-
geraden om zangeres te worden.
„Maar toen ik eenmaal mijn be-
sluit had genomen om toch door
te gaan, heb ik van hem veel
steun en hulp gekregen. Ik ben
by hem in de leer geweest op de
Kleinkunstacademie, waar hij
docent was. Het was een afdeling
van studio Herman Teirlinck",
Connie Neefs vond broerlief
Louis overigens niet altijd even
gemakkelijk. „Hij was zeer kor-
daat. Problemen moesten met-
een worden opgelost. Hoe dan
ook. Alles moest in orde zijn.
Louis nam altijd op tijd maatre-
gelen. Wanneer hij naar een lied-
jesfestival ging, dan nam hij al-
tijd een goedeverzekering. Louis
was sociaal, maarvan zielige ver-
toningen moest hij niets hebben.
Daaraan had hij een verschrikke-
lijke hekel. Het dragen van oor-
belen of een paardestaart hoefde
voor hem ook niet. Daar was hij
weer te nuchter voor. Van gla-
mour en glitter wilde hij al hele-
maal niets weten. Zingen en voor
derest niets".

Zus Connie steekt niet onder
stoelen of banken dat zij en de
kinderen Ludwig en Günter
vaak veel herinneringen en anec-
doten ophalen. „Maar", zo zegt
zij, „wij hebben met opzet niets
meervan Louis bekeken. Wij zet-
ten ook geen plaat meer op om
zijn stem terug te horen. Dat doet
te veel pijn. Mensen onderschat-
ten dat wel eens. In de tien jaar,
nadat Louis en zijn vrouw op zo
tragische wijze om het leven
kwamen, heb ik geen enkel frag-
ment uit onze privé collectie van
platen, foto's of albums beke-
ken".

# Wijlen Louis Neefs. Margrietje, Op het strand van Oos-
tende, Martine (over Martine Bijl) en vele andere liedjes
waren en zijn ook in Nederland nog altijd populair.

show

Méér zendtijd in de loop van februari
Omroep Limburg: start
reclame in september

Van onze rtv-redactie
MAASTRICHT - In de loop van februari
&1 Omroep Limburg langer gaan uitzen-
den. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat dit al vanaf 1 januari 1991 zou gebeu-
ren. Maar volgens drs Frans Fey, voorzit-
ter van Omroep Limburg, hebben de
voorbereidende werkzaamheden meer
"jjd in beslag genomen dan men had ver-
dacht. Die zijn nu afgerond en ad interim
Manager drs Cees Baay (oud-directeur
yan deTROS) mag nu weer naar huis. Uit-
weiding van zendtijd is voor de omroepyan belang bij de invoering van reclame,
«i Limburg wil daarmee starten in sep-
tember 1991.

Jn het nieuwe schema, vanaf februari,
heeft de Limburgse omroep dagelijks een

aaneengesloten zendblok van 07.15 tot
13.00 uur. Later op de dag brengt brengt
men dan nog een aantal programma's tus-
sen 17.00 tot 18.00 uur. In de tweede fase
van zendtijduitbreiding wil ook tijdens
het nu nog resterende blok van 13.00 tot
17.00 uur gaan uitzenden. Vanaf septem-
ber zou Omroep Limburg dan van 07.15

tot 18.00 uur onafgebroken in de lucht
zijn.

„De luisteraar moet de hele dag door onze
programma's kunnen volgen. In zon
nieuwe situatie wordt het dan pas interes-
sant om bij omroep Limburg te adverte-
ren", aldus drs Fey. Hij denkt aan vier mi-

nuten etherreclame per uur. Over de ver-
delingvan dereclamegelden gaatOmroep
Limburg in januari met de uitgevers van
de Limburgse dagbladen opnieuw aan ta-
fel zitten.

Oók Omroep Brabant in Eindhoven wil op
1 september volgend jaar starten met re-
gionale etherreclame. Deze omroep heeft
daarover gisteren overeenstemming be-
reikt met de regionale dagbladuitgevers,
Brabant Pers, de Stem en het Brabants
Nieuwsblad. Samen gaat men een onder-
neming oprichten die de reclamebood-
schappen gaat werven. De opbrengst
daarvan wordt op fifty-fifty-basis ver-
deeld. Daarnaast krijgt Omroep Brabant
van de drie dagbladuitgevers een soort
goodwillvergoeding.

RTL 4 brengt 'Het
nadeel van de twijfel'

Hoofdrol
voor Huub

Stapel

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Op donderdag 3 ja-
nuari brengt RTL 4 van 23.20 tot
00.10 uur de korte speelfilm 'Het
nadeel van de twijfel. Deze film
is een eindexamenwerkstuk van
een aantal leerlingen van de Am-
sterdamse Filmacademie. De
Limburgse, uit Tegelen afkom-
stige, Huub Stapel speelt de
hoofdrol in deze rolprent.

In julivan 1990 kwam de film uit
en deze was onder meer te zien
tijdens de Nederlandse Filmda-
gen in Utrecht. Daar werd 'Het
nadeel van de twijfel' genomi-
neerd voor de beste korte film en
de beste actrice (Jip Wijngaar-
den).

Els Vandervorst heeft de pro-
duktie gedaan. Op de vraag hoe
zij Huub Stapel zo ver kreeg om
mee te doen, antwoordt ze: „We
hebben hem gewoon gebeld. Hij
vond het script leuk en heeft
daarom besloten om mee te
doen".

Het verhaal van 'Het nadeel van
de twijfel' draait om Mark, een
30-jarige man, wiens vrouw Jes-
sica, geen kinderen kan krijgen.
Een oude kennis van Mark wordt
uiteindelijk gevraagd om sper-
madonor te worden. Jessica
raakt dan zwanger, maar dat le-
vert heel wat problemen op in
haarrelaties met Mark en Simon.

" Huub Stapel: de uit Limburg afkomstige acteur is op
donderdag 3 januari te zien bij RTL 4.

Nieuwe muziekcassette
van Frans Bronzwaer

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Daneer is de titel van de nieuwe muziekcassette van
Frans Bronzwaer. Weekdays, Africanloss, First Score, Cabaret, Close
tome, Memories & bad mistakes, Simay en Mean City zijn enkelevan
de dertien titels. Het merendeel van deze nummers (goed voor een
uur muziek) werd overigens al eerder gebruikt als film- en achter-
grondmuziek.

Frans Bronzwaer schreefde muziekvoor dezeproduktie en speelt na-
genoegalle instrumenten zelf. 'Gastmuzikanten' zijn Leo Janssen (sa-
xofoon) en Marcel Graus (klassieke gitaar). De cassette, verkrijgbaar
bij Vroom en Dreesmann, Disco Daneer (Maastricht) en Vogelzang
(Heerlen), werd opgenomen in deTwin Music Studio in Brunssum.

" Frans Bronzwaer: dertien nummers op de nieuwe me
'Dancer'.

Vasteloavesleedjes
Konkoer op de radio

Van onze rtv-redactie
MAASTRICHT- De juryvan het
Limburgs Vasteloavesleedjes
Konkoer heeft de 32 liedjes gese-
lecteerd die in januari 1991 met
elkaar in competitie gaan via vier
uitzendingen van Omroep Lim-
burg (vrijdagen 4, 11, 18 en 25 ja-
nuari tussen 17.00 en 18.00 uur).
Er werden 163 liedjes beoor-
deeld.De luisteraars kunnen ver-
volgens via het inzenden van
bonnen bepalen welke twaalf
liedjes (drie per voorronde) uit-
eindelijk doorgaan naar de fina-
le. En daarbij kan overigens de
jury nog een dertiendefinalelied-
je aanwijzen. Vanuit 'De Tim-
paan' in Gulpen wordt op vrijdag
1 februari tijdens een extra uit-
zending tussen 17.00 en 20.30 uur
de finale uitgezonden. De zoge-
heten publieksjury's zitten in ca-
fé's in Venlo, Weert, Geleen,
Heerlen en Vilt. Zij kiezen het
winnende liedje.

De geselecteerde liedjes voor

Limburgs Vasteloavesleedjes
Konkoer 1991 zijn:
Arcen: Gaef mich mar Arce, Al-
lemoal dezelfde kwoal, Weej
goon de klater op. Blerick: Truuj
wille weej zien. Geleen: Haol de
sjpas oet de kas Heerlen: Vaste-
loavesleedje. Kerkrade: Jinne
bla bla bla, Op de boerderij.
Maastricht: Mien bas, Adam en
Eva, Lache is 'n zege, Ich höb de
piep leeg, Diech maaks mich
bröl. Mheer: An karnaval ver-
sjlaaf. Munstergeleen: De Kae-
tel. Parmingen: Altied de letste.
Roermond: Want dan is 't vaste-
loavend. Sittard: Ich zeen 't al, 't
is carnaval. St. Joost: Ein unge-
runske, De dikke trom. Stram-
proy: Det zeen sjreum, 11-van-
z-11, De boonte trein. Tegelen:
Miene kop leek wie 'n zeef, As 't
ungerste bovekump. Velden:
Det is ein joekskapel op joets.
Venlo: De slinger, De wiets van
de fiets, Wis geej det neet. Ven-
ray: Marie. Weert: Ich zoeej zoee
gaer, Litje in 't plat.
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06-lijnen

Zo wil Gina het. Geblind-
doekt en vastgebonden.
Dan hoort ze dat Wim 2

nannen binnenlaat. Moet ze
met alle drie?? 50 et p/m

06-320.340.36
Nee, nee ik durf niet !

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

met hem gaan doen....
Homo

06-320.340.45 - 50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor die

hete jongens
06-320.330.88 - 50 Ct p/m
Meer dan 100 hete meisjes
oeken sexcontact 50 et p/m

06-320.326.66
Voor Sex-afspraakjes

Meisjeskontakt
06-320.328.00 - 50ct p/m
Loesje en Anita- zijn 2 hete
>ndeugende 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
Lekkere trek?

Anja helpt 06-320.326.56
;i, Pb 96014 Adam, 50 cpm

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

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

Heb 't lef!
Draai eerst 06-320 en dan

PARTY-LINE
Party-Line Dating ... 330.00
Party-Line Boxen ... 330.10
Party Amsterdam ... 330.20
Party Den Haag ... 330.30
Party Groningen ... 330.40

SEXDATING
Versiercentrale ... 320.11
Sexdating NL ... 330.06

Sexgids Dating ... 320.04
Sexblad-dating ... 340.17

Chick Dating Club ... 360.69
PORNOLUNEN

Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Xaviera ... 320.02

Bizar Live ... 321.01
06-vrouwen ... 321.02
Groepssex ... 321.04
Contactlijn ... 3210.05
Partnerruil ... 321.05
Sadoßetty ... 321.14

Pornomodel ... 321.17
Chick... 321.61

Dames bellen ... 321.62
Escort Girls ... 322.90

Sex-interview I ... 323.18
Sex-interview II ... 323.19

Sex-kliniek... 323.20
Lesbi ... 325.51

Chick Contact... 330.63
Sexofoon Box ... 329.50

P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

doma kontaktlijn
De enige SM kontaktlijn in
Nederland. Meer dan 100

adv. 06-340.300.80.

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers
06-320.327.34 (50 et.min)

als ze 35
geworden zijn barsten ze

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

Hete meisjes
Fantaseren speciaal

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 naar zijn

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.)

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 et.p/m)

Rijpe
Vrouwen
320.325.45
Ervaren tante - 50 et p/m

Klets klats klanderen... Ze
doet 't erom. Geen wonder
dat de man die mooie meid

over de knie legt.
spartelsex

06-320.321.33 - 50 et p/m

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.

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen,
alles op 06-320.324.40.
De sex-box daar draaien

mannetjes en vrouwtjes niet
om de pot die zeggen hoe
ze het willen doen op 06-

-320.322.22 - 50 Ct p/m

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

50 et p/m

06.320.323.85
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden
elkaar op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et 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

Op de Bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan mannetje

vrouwtje.
06-320.328.38 - 50 et p/m

Trio-Box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

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

De nieuwe
Life-Line

Voor een gesprek apart met
Chantal. De operator helpt u

verder. Chantal, blond en
sexy op

06-320.327.88 - 50 Ct 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)
Nachtelijke bezoeker. Op
haar knieën leert Ella van
een donkere onbekende
hoe heerlijk.. (Grieks) kan

zijn. 50 et p/m
06-320.340.25.

Als ze een mooie getrouwde
vrouw heel intiem masseert

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

06-320.330.52 - 50 et p/m
Elna weet zich geen raad,

als ze met die vreemde
partner

Grieks
moet doen terwijl een dame

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

arena. Net eender heerst ze
over mannen die voor haar

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

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

Dit wordt waanzinnige
Life-Sex

06-320.326.71 - 50 et p/m
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)

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

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

06-320.340.95 (50 et.p/m)
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 et p/m
Als Marion ontwaakt is ze
aan boord van een schip.

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

50 et p/m
06-320.340.06

Dag wissel. Gepakt in Afrika
Vreemde massage bij Anet.
Vrouw tot meisje. Els met 2

genadeloze mannen. 50cpm
06-320.329.22.
Samen in dezelfde groep,

men verliefd, samen in een
portiek. Plots is er een man
die hen binnenhaalt 50 cpm
06-320.340.69

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

(Grieks) 50ct p/m

06-320.323.84.

Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen.

De pornobox
onbeschaamd maar wel

eerlijk.
06-320.320.51 - 50 et p/m

Karin merkt geschokt hoe 2
mannen de lift met haar af
gaan rekenen. "Nee, neen

zo niet!!"
te laat Karin

06-320.330.17-50 et p/m

Sandra in geldnood. Haar
man is gevlucht. Zwicht ze

voor haar schuldeiser. Gaat
er na haar jukr nog

meer uit...? 50 et p/m
06-320.329.23

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

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

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

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

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

bordeel hoe anders donkere
mannen het doen. Einde-

loos en vaak
(Grieks) 50 et p/m

06-320.340.15
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.

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

Ruilsexbox
Snel resultaat geen geschrijf
geen gewacht, veel plezier

nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m. . ' ■■---

Kontakten Klubs

Club Merci
Rosi en haar meisjes wensen jullieprettige feestdagen!

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

Door 1 of 2 jonge meisjes totale
Ontspanningsmassage

045-353489/351555
Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar, wensen u Katja,

Stella, Kim en Natasja. Ook in het nieuwe jaar.

’ 50,- all in. Tel. 045-423608.
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.

Buro Venus
Voor al uw privé-adressen

Tel. 043-257229.

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.

Nieuwe meisjes dij:

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

Birgit Privé
Uiterst discr. 046-748140.
De erotische massage van

Veronique
blijft uniek. 045-228481.

Buro Yvonne
Bemidd. discrete privé adr.
Vrangendael 154, Sittard.
046-523203 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
Wij zijn open v.a. 13.00uur
Madame Butterfly en haar

supergirls
Hommert 24, Vaesrade

Roswitha-Sonja
Af 10 uur ook zat. en zond.
meisje gevr. 045-721759.
Nette jonge heer ontvangt

HEREN
Zeer discreet Bellen v.a.
19.00 u. 0932-11-567652.
Ook met defeestdagen.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257
Mensen met speciale wen-
sen, S.M. zoals het hoort

Perfection
van 14-20 uur. Hommert 24,

Vaesrade. 04492-2888.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel
045-311895.
Petite Fleur
Tel. 045-272929

Limburgs Dagblad
NU BOEKEN

VOOR UW CARNAVALSTRIP 1991!

PARIJS
9 t/m 12 februari 1991

U verblijft in hel mooie hotel Ibis op basis van logies en ontbijt. Een gids be-
geleidt het gezelschap de hele trip en u bezoekt o.a. de Notre Dame, Centre
Pompidou. de Eiffeltoren, Mom Martre, Versailles en nog vele andere beken-I de plekjes.

Prijs J óJLU j~p.p.

Toeslag 1-persoonskamer ’ 130,-

SCHWARZWALD
I Lossburg of Alpirsbach 9 t/m 13 februari 1991

U verblijft in Hotel Gasthof Husch (Lossburg) of Hotel Gasthof Róssle (Al-
pirschbach) op basis van halfpension. Bij beide reizen zijn een gezellige mv-

I ziekavond, een afscheidsmenu in Limburg en excursies naar Baden-Baden,
Freudenstadt en Straatsburg inbegrepen.

Prijzen

Lossburg J T*/D j~p.p. Alpirsbach J 4D9"■■"■" p.p.

I Toeslag 1-persoons kamer Lossburg: ’S2-. In het hotel in Alpirsbach zijn
géén 1-persoons kamers beschikbaar.
U wordt tijdens alle trips vervoerd per luxe touringcar. Alle reizen zijn inclu-
sief een reis- enannuleringsverzekering.
Opstapplaatsen: Susteren, Sittard, Geleen, Heerlen, Kerkrade.
Op vertoon van de Vriendenpas ’ 10,- extra korting!
U kunt de reizen vanaf vandaag boeken bij alle Limburgs Dagblad-kantoren
en de VW-Vaals. De reissom dientbij boeking te worden voldaan.

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.

KERST. ;
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IVECO VOERT DE VLAG

IN EUROPA.

Daily/TurboDaily. Deze serie succesvolle
bedrijfswagens van Iveco biedteen combinatie van per-
sonenwagencomfort en -rijgedrag met de constructie
en prestaties van een echte truck.

Ongekende laadcapaciteit en laadvolume.
Motorvermogen van 103pk in deturboversie en 75 pk
in de natuurlijk aangezogen versie metdirecte injectie.

Met de Iveco Daily/TurboDaily komt u
goedvoor de dag.

/*ADAr^C A.P.K. KEURINGSTATION\7MKAV7E TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

SEBREGTStCO
Lindelauter Gewande 8,6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888/ Fax: 045-751120

tOË^ tfe=, ,-fc---**

I li

In verband met dekomende feestdagen zijn al. . ionze vestigingen op

24 en 31 december a.s. „
ij

gesloten.
Wij wensen uprettigefeestdagen!

Areeids* *Éureau Centrum*

IWij werken samen
met een erkend

binnenhuisarchitekt

EXCLUSIEF IN SI
Zondag 23 december
zijn wij geopend van J
12.00- 17.00 uur.

Maandag 24 december van ;
13.00- 16.00 uur.

i

stoffels modern wonj^
Geleenstraat 64a, Heerlen. Telefoon 045-71 06°

Parkeergarage op 50 meter van onze zaak* ,

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden.

En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoeijejetoch niet j
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE ;
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE ;
NIET MAKEN

MÜ .■fSLf jWmft// Veilig Verkeer Nederla^
■ ..-.■■—y///



Duitsland 1
0» —^-——---————-———-——-

09 o,*, £rüh'nformatiortsprogramm.
%'s; tagesschau.

e*! Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:<CrAh,te H°chzeit.
n'lcht schützt vor Rotlicht
Afl "■>.■ . Yerkeerstips voor senioren.

10 On -r dem Auto unterwegs.
I(>*o3 I^esschau..* Boulevards dleser Welt. Van-

*a Veneto in Rome. (herh.).
ker ARD-Sport extra. Wereld Be-
tor,,-, en: A'daling voor dames vanuit

H 35 ne"Avoriaz'pc .Der grosse Zug nach Santa
van £me*ïkaanse speelfilm uit 1951

UteK
B
Urt Neumann.

13'on lesoverzicht.
13*05 il9esscnau*
13.45 vu*14>00

gram sesamstrasse. Kinderpro-

■'■ms De Tr|cktilmschau. Teken-

WiDf(5ichnÖrnchen. Kobolde der
15.30 t' na,uur*ilT* over eekhoorns.
15.35 *!,a9esschau.

dernr s 9r|Jbenpferd Nelly. Kin-
lsSspr°9ramma.
kaan 8 9°'dene Schwert. Ameri-
jür"Se speelfilm uit 1953 van Nathan

1?.1c .1

17.25 *;a9esschau.
17.35 ti ckParade.
kaan.f nsatz in Manhattan. Ameri-
Schnt, Politieserie. Afl.: Ein Der

he!s2 S'.er und heute.
;W, °'Büro* Serie. Afl.: Der Ver-
l9*as; , n9svorschlag.

tnei D*f erzblatt. Spelprogrammanudi Carrell.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 eoTagesschau.
20.15 Der Erfolg ihres Lebens. 4-de-

lige tv-film van Michael Braun. Afl. 2:
Das Konzert.

21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Gort und die Welt. Religieus

magazine. Vandaag: Unerwünscht.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten

met Bericht aus Bonn.
23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Weihnachtsüberra-
schungen.

23.25 Sportschau.
23.50 Mapantsula. Zuid-Afrikaan-

s/Australisch/Engelse speelfilm uit
1988 van Oliver Schmidtz.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
voq,6!' en CAI-abonnees:

analen zie schema exploitant

♦"==-2Wart/wit Programma
00 ~ ®tereo geluidsweergave
Tt ~ tweetalig bij stereo-app.~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
""«Isr ï 2 1: 5' 26 29' 46*sl* 53 en 57
Neder»U22: 31* 33' 35* 49^ 54. 56 en 60Herland 3: 23, 32, 34, 43, 48

,
52 en 59y^^" satelliet

Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
RAI Uno: Satelliet
België/TV 1: 10 en 44
Belgiè/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
Belgie/Télé 21: 28 en 42
TV 5: satelliet
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
SAT 1: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
BBC Europe: satelliet
Eurosport: satelliet
Super Channel: satelliet
MTV Europe: satelliet
CNN: satelliet
LD-TV: Heerlen en Hoensbroek 59, Kerk-
rade 64

België/TV 1
l?-3°H«T "~ " """""*r *e. Af, Capltool. Amerikaanse se-
Ploft 5n.24- Wanneer de boot ont-

water oI' n-r9en Tvler en Jordy in het1 Ï-S5M,m Trey en Jul|e te redden.1800 Ti Uws"I l4 °5 p£Tak- Animatieserie. Afl. 205.
i>ter " A,L: Plons en meneer de

"IQ D
i^aq-R^bus X- Jeugdreeks. Van-

/ 8-3 s b« appels-
ro!,p der kabouters. Spaan-se umi?3-? 0186 tekenfilmserie. Afl.:19.03 b° Van Daan en Bruna-JB5 ChreP- Australische serie. Afl.

K^gen d tBne be9'nt er spijt van ,e
io el. 2e ue hij zich genomen

*2**é
.^Vefji^edelingen en programma-

ie"ws.
SerikL Wor|derjaren. 52-delige>r?6buiwnfe comedyserie. Afl. 29:*°-2s enstaander.
i^eliae6?^?ndfilm- De J°n9e Jesus*
N°ssi ovl iaanse Milm van Franco

J-'eei "ver de kinderjaren van Jesus.

'10 Hi fcV va* ki,ken- Reeks over bou-
l'?S K?, b°uwen en wonen,

barsen t"2aken- Aansl.: Paarden-

*B &*""■■
Pr°9ramma °V6r

li,.^ 1-Ami^9nachtf"m- Tafel voor'liiiiiiiiim a^..^e!!:!m..urt.. 1983

van Robert Lieberman. Jarenlang
heeft een gescheiden Amerikaan niet
naar zijn drie kinderen omgekeken,
tot hij ineen opwellingvan vaderliefde
besluit met hen een cruise te maken.
Ze komen nader tot elkaar, maar danverongelukt de moeder.

00.55-01.00 Coda. Sexoide, van Ger-
rit Achterberg.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.30 ""Journaal.

TROS
17.40 De wereld op een postzegel.

Cursus filatelie. Afl. 2: Hoe worden
postzegels gemaakt?

17.55 River journeys. Documentaire
serie over grote rivieren. Afl. 5: De
Sao Francisco.

18.55 (TT)Jackpot. Spelprogramma.
19.25 T. en T., Amerikaanse misdaad-

serie. Afl. 25: De mysterieuze worste-
laar.

19.52 De TV Dokter. Medische tips
met dr. Ferdinand Zwaan.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 (TT)Medisch Centrum West.

Serie. Afl.: De toekomst. Ingrid erft
een heleboel geld, waar Sanne Het-
tinga het helemaal niet mee eens is.

21.31 De TV Dokter. Medische tips
met dr. Ferdinand Zwaan.

21.32 Hollywood Boulevard. Film-
magazine gepresenteerd door Tineke
Verburg.

22.07 Moeder Aarde is ziek. Ameri-
kaanse special over het milieu t.g.v.
Earth Day op 22 april 1990.

23.27 Stille nacht met José Carre-
ras. Kerstspecial met deze Spaanse
tenor.

00.05 ""Journaal.
00.10-00.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
10.03 Das Elend der Sowjetsolda-

ten.
10.45 ARD-Ratgeber. Toeristische in-

formatie.
11.00 Tagesschau.
11.03 Die Jörg Knor Show. Showpro-

gramma.
11.35 Der grosse Zug nach Santa

Fé. Amerikaanse speelfilm uit 1950
van Kurt Neumann.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 EURO. Magazine over Europe-

se ontwikkelingen: compilatie van
1990.

14.30 «Europa 51. Italiaanse speel-

film uit 1951 van Roberto Rossellini.
16.00 Heute.
16.03 ««Anna. Ist sic für Beifall noch
zu jung, 6-delige kerstserie. Afl. 5.

16.55 Programma-overzicht. Met de
gelukstelefoon.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 ""Tele-Hlustrierte. Gevarieerd
magazine.

17.50 Alt. Amerikaanse serie. Afl.:
Eine schone Bescherung.

18.25 Inspektor Hooperman. Serie.
Afl.: Der grosse Auftritt.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandjournal. Reportages

van buitenlandcorrespondenten.
20.15 ooEin Fall für Zwei. Duitse mis-

daadserie. Afl.: Vaterliebe.
21.15 Showfenster. Amusementspro-

gramma.
21.45 Heutejournal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sportreportage. Met de

verkiezing van de sportman van het
jaar, vanuit Baden-Baden.

23.25 Denen man nicht vergibt.
Amerikaanse speelfilm uit 1960 van
John Huston. Het gezin Zachary
woont in 1870 tevreden op een boer-
derij in Texas, tot Abc kelsey het ver-
haal verspreidt dat dochter Richel
een indiaanse is.

01.20 Heute.

België/TV 2
18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 80.

19.00 Programma van de Socialisti-
sche Omroep.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Wereldoorlog 11. 4-delige serie.

Afl.: De repressie (3).
21.30 Modem-magazine. Met: -Pro-

blemen van de mijnverzakkingen.
-Vochtbescherming van historische
gebouwen.

22.20-23.00 Jeugd en muziek 50
jaar. Tweede en laatste reportage
n.a.v. 50 Jaar jeugd en muziek.

België/RTBF 1
-14.50 Vacaturebank. 15.05 BUn grand
seigneur, Franse episodenfilm uit 1965

van Georges Lautner en Gilles Gran-
gier. 16.35 Clip a la Un'e. 16.40 Nouba
nouba, kinderprogramma met Animal
secret, The kids of Degrassi Street en
Manu. 17.25 Jeu des étoiles, spelpro-
gramma. 17.35Rjck Hunter, inspecteur
Choc, Amerikaanse serie. Afl.: Feux
croisés. 18.25 Weerbericht. 18.30 Le
dix-huit trente. 18.40Marmots, spelpro-
gramma. 19.00 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Jeu des étoiles, spelprogramma.
19.23 Paardenkoersen. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Jeunes solistes,
muziek en dans talentenjacht voor jon-
ge solisten. 21.20 Las des as, Franse
speelfilm uit 1982 van Gérard Oury.
1936. Aansl.: Paardenkoersen. 23.00
Weerbericht en laatste nieuws. 23.20-
-23.25 Bourse, beursberichten.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Huisje, boompje, beestje. Afl.

12.
10.30 Computerjournaal. Afl. 4.
11.00 (TT)Schooltv-weekjournaai.

Afl. 14.
11.45 Zoom, your English magazi-

ne. Afl. 5.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Magazine in het

Turks.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TTJHet klokhuis.
19.10 Vogels kijken. Natuurfilmserie.
19.24 Het gezicht van Nederland.

Wekelijks portret van een Nederland-
se gemeente. Vandaag: Tilburg.

19.54 PP. Uitzending van het GPV.
20.00 ""Journaal.
20.20 Sport Studio.
20.55 Rotonde. Serie lunchconcerten.

Afl. 1: Trins Snijders zingtteksten van
Annie M.G. Schmidt.

21.35 Cinema 3. Filmmagazine ge-
presenteerd door Cees van Ede.

22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

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

tie. Met om 23.05 Het wekelijks ge-
sprek met de minister-president.

23.20-00.49 Hostage. Amerikaanse
tv-film van Peter Levin. De 19-jarige
Bonnie-Lee is tot gevangenisstraf
veroordeeld wegens poging tot
moord op haar vader. Ze ziet na vijf
jaar echter kans uit de gevangenis te
ontsnappen en gijzelt de 50-jarige
eenzame weduwe Martha.

Duitsland 3 West
17.05 Teletekst-overzicht.
17.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 13.
18.00 Hallo Spencer. Jeugdserie.

Afl.: Wir Spielen: Der Wolf und die
sieben jungen Geisslein.

18.29 Der Abend in West 3. Prograjn-
ma-overzicht.

18.33 Sinha Moca. Die Tochter des
Sklavenhalters, Braziliaanse serie.
Afl. 54.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Der Sieger,
portret van de topontwerper Dietrich
Sieger.

20.45 Natur an der Nordsee. Natuur-
reportage.

21.00 Kulturszene. Magazine.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 WEST 3 TV-Spiel. Das Biest, tv-

spel van Günter Friedrich. De
Eysoldts en de Möllenkugels zijn al
jaren buren in een voorstad en kun-
nen het goed met elkaar vinden. Hier
komt verandering als de Möllenku-
gels een hond aanschaffen die de
broodnodige rust van vooral vader
Eysoldt danig verstoord.

23.46 Nur ein Klacks. Film van Mitch
Mathews. (Herh.). Een oude man in
Australië verwacht zijn dochter uit En-
geland voor kerstmis op visite. Hij
heeft geen geld om eten te kopen en
besluit dus samen met een vriend een
paar ganzen te stelen.

00.16 WK Schaken '90.
00.46 Laatste nieuws.

# Veronique Jannot en Andrea Jonasson in 'Der Erfolg ihres
Lebens'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-Zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m ) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 e n 100,3 mHz
BRT 2: 556 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39(93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 4.00-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

RTL 4
05.45 Ochtenprogramma. Met o.a.

Autokado, Classique. %
07.00 Ontbijtnieuws.
09.00 Channel E. Rete Mia en Classi-

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

beautiful. Amerikaanse serie.
16.00 Télékids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Gepresenteerd

door Catherine Keyl.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Spelprogramma
onder leiding van Hans Kazen.

18.45 Scrabble. Telefoon spel.
18.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse serie.
19.30 Journaal.

19.50 Weerbericht.
19.55 Rad van fortuin. Quiz met Hans

van der Togt.
20.25 Mastermovie. Sixteen candles,

Amerikaanse komische film uit 1984,
geregisseerd door John Hughes. Sa-
mantha Bakers 16e verjaardag wordt
een grote teleurstelling. Alle aandacht
gaat uit naar haar zus.

22.15 COPS. Amerikaanse serie.'
22.45 Journaal.
22.55 Survival of Dana. Amerikaanse

speelfilm uit 1979 met Melissa Sue
Anderson in de hoofdrol.Dana Lee,
een aantrekkelijke tiener, wordt door
haar gescheiden moeder naar Los.
Angeles gebracht, om daar bij haar
oma te gaan wonen.

00.40 Nachtprogramma. Met o.a.
Rete Mia en Classique.

België/Télé 21
17.10 Magazine opéra. (herh.). 18.00
Radio 21. 18.30 Alfred Hitchcock pré-
sente: Le testament de Craig, misdaad-
verhaal. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal en weerbericht. 20.00 Bienve-
nue ches les gros, BBC-documentaire
over vermageringskampen voor jonge-
ren in de VS. Aansl.: Les dénicheurs
des ténèbres, documentaire over de
manier waarop men vogelnestjes ver-
krijgt voor culinair gebruik. 21.00 Laat
ste journaal, weerbericht en beursbe-
richten. 21.30 BSuivez la flotte, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1936 van Mark
Sandrich. (Met tweetalige ondertite-

ling). 23.15-00.45 Carré noir: Tinpis
run, documentaire over twee inheemse
taxi-chauffeurs in de junglevan Papoea
Nieuw-Guinea.

%Jon Voight in 'Tafel voor
vijf. (België/TV 1 - 23.00 uur)

TV5
16.05 TVS infos. 16.15Au nom de la loi.
17.15 Regards de femmes. 17.45
Quand c'est bon. 18.00 30 Millions d'a-
mis. 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, bon-
jour l'Europe. 19.30 Le 19/20. 20.00
Résistances. 21.00 Journal télévisé et
météo. 21.35 Étoile-Palace. 23.00
Flash infos TVS. 23.10 Le soufflé de la
liberté. 00.05-00.35 Ramdam.

Duitsland 3 SWF
08.15 Schooltelevisie.
08.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie.
09.00-10.55 Schooltelevisie.

15.45 Vis-a-vis. Duits/Frans magazi-
ne.

16.30 Strubbeltatz. Kindermusical.
17.00 Zoom. Actualiteiten in het En-

gels.
17.30 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie.
18.00 Das Jahr in Wald und Flug.

Der fliegende Edelstein.
18.29 Die Campbells. Amerikaanse

jeugdserie.
18.53 Philipp. Kinderserie.,
18.56 Das Sandmannchen.

'19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmmagazine.
20.15 Biete Geld, suche Glück. Re-

portage over relatiebemiddeling.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Kulturkalender. Culturele tips.
21.45 lm Gesprach.
22.30 Inzel der verschollenen Schif-

fe.
23.30 Jazz-Zeit.
00.25 Laatste nieuws.

Radio 1 radiolederheel uur nieuws. 7.07 HetGe-
bouw, met om 7.07 Afdeling
Nieuws. (7.30 Nws); 8.10 De tafel
van NL; 9.07 Redactie Binnenland;
10.07 De mediarubriek in oprich-
ting; 10.30 Afdeling Nieuws. 11.07
NL-Buitenland/de briefing. 12.07
Afdeling Nieuws. (12.30 Nws);
12.52 Informatie voor de vissers.
12.55 Meded. t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.10Hier en nu. 13.35Kerk
vandaag. 14.07 VI.P-roem. 16.07
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws).
20.03 Bulletin. 21.03 Vrijdag-sport.
22.45 Man en paard extra. 23 06
Met het oog op morgen. 0.02-700
Oh, Wat een nacht, met om 0.02
De stemband. 2.02 Oh, wat, een
nacht. 5.02-7.00 Ook goeiemor-
gen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow. 7.50 Het levende
woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04
Gerard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
Radiojournaal. 18.30 Hersengym-
nastiek. 19.03 Hollands welvaren.
20.03 Hobbyvitaminen. 21.00-7.00
Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen.
9.04 Goud van oud. 11.04 D'Rob of
d'ronder. 13.04 Ha, die Holland.

15.04 De Top 40. 18.04De avond-
spits. 19.03 Stenders en van Inkel.
22.03-24.00 Countdown café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
I*3 n

»io i! 3"05 N'euws voor doven en
NCrv renden-

"*2 Concept. Wetenschappelijk
U oh32'2'"8-

-"°8 ""Emmy Verhey speelt sa-", n met Carlos Moerdijk.Piano so-te nr.6 in A opus 30 voor viool en
1rano van Beethoven.
£J Ja,natuurlijkextra. Afl.: Tombs

0w Aruba, documentaire over
15* Ters °P Aruba-

■Üa-,1 makin9 of The Httle mer-
van rt

Een ki 'k'e achter de schermen
I*s*oo d

e nieuwe Disney-tekenfilm.

" Passage. Gevarieerd middag-
I7sramma-
.7*4o n.*Journaal-
Vanri ey Club- Disneyma9a-zine.
eek.,

a 9: Bestaan zeemeerminnen

Geroepen tot moord. Engelse
mentrT! entaire over sectarisch funda-Jiialisme bij de Mormonen in de
-00 ""Journaal.

19.20 Dinges. Spelprogramma waarin
kinderen omschrijvingen van woor-
den geven die door volwassenen ge-
raden moeten worden.

19.50 Ha, die Pa. Comedyserie. Afl. 6:
Klein geld.

20.22 ■Nothing but trouble. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1944 van Sam
Taylor. Oliver, kok en butler, worden
betrokken bij een internationale intri-
ge en redden een jonge koning van
zijn strenge bewaker.

21.37 Kerstmis met BZN. Muziekspe-
cial m.m.v. BZN, de Jody Singers, het
Volendams Operakoor en kinderkoor.

22.08 Rondom Tien. Zo zijn onze ma-
nieren.

23.00 ""Journaal.
23.05 Nocturne. Programma met

licht-klassieke muziek.
23.30-23.32 Huizen van Oranje. Kas-

teel de Voorst te Eefde.

I "igel Havers en Judy Davis in 'Passage to India. (Neder-
land 1 - 20.22 uur)

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma.
14.00 II mondo di quark.
14.45 Schooltelevisie.
15.45 L'albero azzurro.
16.15 Aspettando Big.
17.35 Spaziolibero.
18.05 Fantastico bis.
18.45 Piacere Rai Uno.
19.50 Nieuws en Weer.
20.40 Un magico natale. Disneyfilm.
23.00 Nieuws en Weer.
23.10 Lorin Mazel.
00.00 Nieuws en Weer.
00.25 Mezzanotte e dintorni.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert (1): Liebestod. 8.00 Nws. 8.02
Vroeg ochtendconcert (2): Iberi-
sche klaviermuziek. 9.00 Georg
Solti dirigeert Mahler. 10.20 Ita-
liaanse vocale muziek. 11.00 De
Matinee: Brahms-Schönbergserie
(6). Muz. voor piano. 12.30 Jazz op
vier - concert. 13.00 Nws. 13.02
Operette. 14.00 Orgelbespeling.
14.30 Songs of praise. 15.00 Klein
bestek. 15.45 Uit deschat der eeu-
wen. 16.15 Crème du baroque.
17.00 De psalmen. 17.20 Concer-
tante. 18.00 Nws. 18.02 Studio 4.
19.00 Aspekten van de kamermu-
ziek. Trio Uccellini. 20.00 Nws.
20.02-24.00 Supplement.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Het overzicht. 10.00
In gesprek. 11.00 Een leven lang.
12.00 Nws. 12.05Toegift. 12.15 In
gesprek. 13.00Nws. 13 10 HetGe-
bouw, met om 13.10 Standplaats
Indonesië; 13.35 Het interview;
14.40 Het onderzoek; 15.00 Mu-
ziek uit Het Gebouw; 15.30 Afde-
ling nieuws; 16.00 De actuele re-
portage; 16.35 Welingelichte krin-
gen. 17.35 Postbus 51 Radio-ma-
gazine. 17.55 Meded. en schip-

persberichten.lB.oo Nws. 18.10
Paulus de boskabouter. 18.20 Uit-
zending van Groen Links. 18.30
Homonos. 19.00 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20 15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30-22.00
Via Yin, kerstprogramma voor en
door Chinezen.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell.

08.35 Telé-Boutique. (Herh.).
09.30 Ach du meine Liebe. Duitse

speelfilm uit 1982 van Georgi Kissi-
mor.

11.00 Mit 40 hat man noch Traume.
Duitse tv-film van Jens Peter Poll.

12.35 Polizeibericht. Amerikaanse
misdaadserie. Afl.: Das ungewollte
Baby.

13.00 Reich und Schön.
13.25 California Clan.
14.10 Die Springfield Story.
14.50 Gut geht's. Medische tips.
15.15 Einfach tierisch.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Wirtschaft Heute.
15.55 Reporter des Verbrechens.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Spelshow.
17.58 RTLaktuell.
18.00 California Clan.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.20 Die Himmelhunde von Bora-

gora. Amerikaanse serie. Afl.: Die
fliegende Nónne.

20.10 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-
kaanse misdaadserie. Afl.: Die Waf-
fen einer Frau.

21.00 Nordwestdeutsche Klassen-
lotterie.

21.10 Immer Arger mit den Paukern.
Duitse speelfilm uit 1968 van Harald
Vock.

22.35 RTLaktuell.
22.45 Karate Warrior 11. Italiaanse

speelfilm uit 1987 van Larry Lumann.
00.20 Brennpunkt Miami. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1983 van Franco
Calfapietra.

01.50 Thrillkill - Der Mordkomputer.
Amerikaanse thriller uit 1986 van An-
thony Kramreither.

03.15 «The Fighter - Der Harte
Kampf. Amerikaanse speelfilm uit
1951 van Herbert Kline.

04.30 Die Herausforderung. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1969 van Arthur
Lubin.

05.50 Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT. 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. 09.00
SAT. 1 Bliek. 09.05 Love boat. 09.50
Teletip Koehen. Aansl. Horoskoop.
10.00 SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Tele-
shop. 10.30 Ein Duke kommt selten al-
lein. 11.20 Rauchende Colts. Aansl.
Tekenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Programma-over-
zicht. 14.05 The real ghostbusters.
14.30 Teletip Reise. Aansl. Horoskop.
14.40Love Boat. 15.30 Miranda. 15.55
SAT.I - Teleshop. 16.05 High Chapar-
ral. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
17.35 Teletip Test. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50Addams Family. 18.15
Mini Max. 18.45 SAT.I Bliek. Aansl.
SAT.I Wetter. 19.005 Glücksrad. 19.50
SAT.I Wetter, aansl. SAT.I Bliek.
20.00 Hardball. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00 Mörderhaie greifen an. 22.40
SAT.I Bliek. 23.00 Ein Mann stellt eine
Falie. 00.25-00.35 Programmaover-
zicht.

SSVC
13.00 Rosie and Jim. 13.15 Playdays.
13.45 Neighbours. 14.00 News and
Weather. 14.30 Take the high Road.
14.55 Delia Smith's Christmas. 15.20
Teil the truth. 15.45 Children's SSVC.
16.00 The Quack Chat Show. 16.15
How 2. 16.35 Knightmare. 17.00 Blue
Peter. 17.25 The River Thames. 17.50
Christmas Road Safety. 18.00 With
love from the Gulf. 18.40 News and
Weather. 18.55 Scène Here. 19.15Top
of the Pops. 19.45 Coronation Street.

20.10 Bruce Forsyth's Generation
Game. 21.10 Cool it. 22.00 News and
Weather. 22.30-00.40 Friday Late Film:
Aliens.

CNN
07.00 Headline News Update. 07.30
Moneyline. 08.00, 08.30, 09.00 Headli-
ne News Update. 09.30 CNN News-
room. 10.00,10.30,11.00,11.30,12.00
Headline News Update. 12.30 CNN
Market Watch. 13.00 Headline News
Update. 13.30 Business Day. 14.00,
14.30 Headline News Update. 15.00
Larry King. 15.30 Headline News Up-
date. 16.00, 16.30 World Day. 17.00,
17.30 Headline News Update. 18.00
Crossfire. 18.30 Headline News Upda-
te. 19.00 World News. 19.30 Headline
News Update. 20.00 World Business
Tonight. 20.30 Headline News Update.
21.00, 21.30 International Hour. 22.00
World News. 22.30 Headline News Up-
date. 23.00 World Business Tonight.
23.30 Showbiz Today. 00.00, 00.30
The World Today. 01.00 Moneyline.
01.30 Crossfire. 02.00 Prime News.
03.00, 03.30 Larry King. 04.00 Headli-
ne News Update. 05.00 Showbiz To-
day. 05.30, 06.00 Headline News Up-
date.

OmroepLimburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Aktueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 14.02, 15.02,
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal Weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, editie Noord en Zuid.
17.25-18.00Op de valreep.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
Lichte muziek en de juiste tijd.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30Nieuws en
RVA-Berichten.) 8:00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets met Lutgart Si-
moens. 11.50 Het koekoeksnest.'
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op Vrijdag.
14.00 Het algemeen belang. 16.00
Abraham al gezien? 17.00 Radio 2
Regionaal 18.00Nieuws. 18.10 Hi-
triders Nostalgische klanken met
Mare Brillouet. 20.00 Het eenzame
hartenburo. Romantische muziek

en brieven. 22.00 Nieuws. 22.05
Country-side Country- en western-
muziek. 23.30-6.00 Nachtradio.
(24.00, 5.00 en 5.30 uur Nieuws )

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.07 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Trfiumen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
08.25 Today's viewing. 08.30 Heart-
beat. 09.55 Byker Grove. 10.20 Maid
Marian and her Merry Men. 10.45 First
Sight. 11.15 Travel Show Guides.
11.45 Food & Drink. 12.15 40 Minutes
'Chocolate'. 12.55 The Gun. 13.15
Grandstand. 18.05 News and Weather.
18.20 Carols in the Kremlin. 18.50 Eve-
ry second counts. 19.30 Challenge An-
neka. 20.30 The Les Dennis Christmas
Laughter Show. 21.00 Music Time.
21.25 The Tchaikovsky Competition
1990. 22.55 News and Sport and Wea-
ther. 23.15 First and Last. 23.40 World
Disabled Games from Assen. 00.25
The Gap. 00.55-01.00 Sunday's Vie-
wing.

Eurosport
06.00 International business report, za-
kenprogramma. 06.30 Newsline, za-
kenprogramma. 07.00 The DJ. Kat
show. 08.30 Amerikaans honkbal.
09.30 Eurobics. 10.00 Kunstrijden op
de schaats: Lalique Trophée vanuit Pa-
rijs. 12.00 Worldcup skiën: slalom voor
heren vanuit Madonna di Campiglio,
samenvatting. 13.00 Eurobics. 13.30
Snooker: Dubai Classic. 15.30 Tennis.
17.30Zwemmen: EK synchroon zwem-
men vanuit Desenzano, Italië. 18.00
Paardesport: Concours hippique vanuit
Olympia, Londen. 19.00 Surfen: Coke
Classic. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Biathlon: Vanuit Les Saisies, samen-
vatting. 21.00 Rodelen: Worldcup he-
ren-enkel vanuit Sarajevo. 22.00
Worldcup skiën: Reuzenslalom voor
heren vanuit Kranska Gora en afdaling
dames vanuit Morzine, samenvatting.
23.30 World Jet Ski Tour. 00.00 Euro-
sportnieuws. 00.30-02.30 Snooker: Du-
bai Classic.

Super Channel
07.00 Daybreak. 09.00 World News.
09.10 The Mix, and Japanese Business
Today. 13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On the air. 18.30 Blue Night.
19.30 Worldnews. 19.45 Time warp.
20.00 Coca-Cola Eurochart. 20.30
Let's get personal. 22.00 Worldnews,
foliowed by Goodyear Weather Fore-
cast. 22.15 Opel Supersports News.
22.20 Spin. 23.25 Late night concert
special. 00.20 World News, foliowed by
Goodyear Weather Forecast. 00.35
Blue Night. 01.30 Time Warp. 01.45
Late Night Mix.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
The big picture. 10.30 VJ Paul King.
14.00 VJ Maiken Wexo. 16.00Yo! MTV
raps. 16.30 Club MTV. 17.00 MTV's
Coca Cola Report. 17.15 MTV's News
at night. 17.30 MTV Prime. 18.30 MTV
Rewind '85. 19.30 The big picture.
20.00 VJ Ray Cokes. 21.00 AllRequest
Top 20 Countdown. 23.00 Saturday
Night Live. 23.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 23.45 MTV's News at night. 00.00
MTV Rewind '85. 01.00 VJ Maiken
Wexo. 03.00 Night Videos.

België/BRF
6 35Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer. 6.45 Wunschkasten. 7.05
Adventskalender. 7.45 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Overpeinzing.
9.10 Musikexpress. 10.00 Gut auf-
gelegt 12.00 Musik bei Tisch.
(12.00 en 12.15 Agenda). 1300
Treffpunkt Frischauf 14.05 Musik-
zeit Heute. 15.00 Nachmittagsstu-
dio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-20.05
Konzertabend.

Luxemburg/RTL
4.00 Frühschicht. 6.00 Guten Mor-
gen. 9.00 Ein Tag wie kein anderer.
12.00Life-Style. 15.00 Feierabend.
18.00 Zoff. 00.00-06.00 Nachtra-
dio.

IDrv
LIMBURG DAGBLAD

GOED
BEKEKEN f

Met muziek van
SKY RADIO

yoormmMörmm

045-739300

Vrijdag 21 december 1990 13
Limburgs dagblad



Limburgs Dagblad Vrijdag 21 december 1990 " 14

■ EEN FEESTELIJK BESLUJT
NOVASTIL -^S-IkJKI

Gezellige dagen staan -i^^^^PJ^^iTiV fJ Ij^.j^^iiJ^^Ëg^'^^^^^^^

verlangen naar OD Zaterdag i^Hfeild «iifSIRSfl W0gezelligheid, sfeer en nU i ty I^B |W^^ k :wwlraiËiÉ^Ky Mw
nieuwe feestelijke Z/aecember \ \ Piil^P^lm^S
inspirerende trends l/.UU UUT \ - '^!l<dÉP^^Tii WllM Jra^lßÉLstß
KERSTMEUBELSHOW. OO J ï —Kom gerust even kijken. *-"$ aeCGfXluer ij. y<

Übentvanharte Van 1 1 .00 tot \/welkom. ■■ -*, >^ /\17.00 uur I^^oLswQNEN
\/ Heerlen Dr. Poelstraat 8 Tel. (045) 713463
*\ Kerkrade Hoofdstraat 93 Tel. (045) 452184

Sinuwti/ /HL
lid Amsterdamse Diamantbeurs

Limbrichterstraat 32, Sittard
tel. 046-521965

De goedkoopste juwelier in Nederland
40 tot 50% korting

op de winkelwaarde
Gouden herenhorloge ’ 1075.-voor ’ 575,-
Massief gouden dameshorloge
met gouden band ’ 2600.-voor ’ 1350,-
Briljantring 0.38 crt 18 et ’ 3250.-voor ’ 1750,-
Briljantring 0.10 crt 18 et ’ 950.-voor ’ 425,-
Briljanthanger met gouden ketting ’ 650.- voor ’ 325,-
Gouden armband
14 et saffier smaragd + robijn ’ 3900.-voor ’ 1895,-
Ring smaragd robijn saffier ’ 490.- voor ’ 290,—
Briljantring fantasie 1.25 crt ’ 7750.-voor ’3800,-
Slavenarmband ’ 750-voor ’ 385,—
Zwaar gouden herenhorloge ’ 9240.- voor ’ 4800,-
Gouden armbanden va. ’ 95,-
Briljant los 1.10 crt ’ 9750.- voor ’ 3950,-

ALLE SEIKO-HORLOGES 25% KORTING... en vele, vele andere koopjes!

(Loop eens vrijblijvend binnen!)

r . . ._j^e
PTT Postkantoren:
openingstijden 24 december.

Maandag 24 december zijn de postkantoren in het algemeen

open tot 15.00 uur. Postkantoren en/of agentschappen die
normaal gesproken tussen de middag sluiten, blijven na de
lunchpauze gesloten.

Het gratis telefoonnummer van PTT Post Klantenservice 0017 a»
(m.i.v. 2-1-91:06-0417) is tot 16.00 uur bereikbaar. "
Wij wensen u prettige Kerstdagen.

L

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYNMTIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

Ï!i3*3TïTtj 111lmi3*U*^**^^«mam§maimaaMmam^^—-- h

W W
72x 60X A^Xjenaa^ ■I Bedr^_J6x _-

I ft Sv & m* 1■ 12.000,- 199." *«" 2*. 533,- 13,4% I■ 18.000,- 299,- 358." J»'. 1066,- 13,4% II 11000, 598, 716; 813 iy% I

■ 50.001,- 831," Er^rremevanalia,^ llld

I m\\^^^^^^^ m̂-mmmmmmammmm^m\
FINANCIERINGSKANTOOR jM Wk

Scharnerweg 108 Maastricht j|F
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave
Prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1991

Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon70%.

Ögfdusgeven.

I jat

DePostbank laat u het volgende weten:

Op maandag 24 decemberzijn deafdelingen klantenservice van dePostbank
en het algemene informatienummer 06-0400 tot 16.00uur

telefonisch bereikbaar.
Voor het doorgevenvan verlies ofdiefstal van kascheques, girobetaalkaarten

en/ofgiromaatpas blijft 06- 022 55 22 dagen nacht bereikbaar.
De postkantoren zijn in het algemeen opentot 15.00 uur.

Postkantoren en agentschappen die normaal gesproken tussen de middag fc
dichtgaan, blijven na de lunchpauze gesloten. K

Wij wensen u alvast prettige kerstdagen.

SsaL-**'
POSTBANK l

De

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jenietmaken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijdea

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

Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN
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VanRoosmalen's Automobielbedrijf BV, Rijksweg 113, Gulpen. AutobedrijfSondagh BV,
De Koumen 36, Heerlen. Autobedrijf VanLeeuwen, Strijthagenweg 129,Kerkrade.
VanRoosmalen's Automobielbedrijf BV, Wilhelminasingel 58-62, Maastricht.

AutobedrijfNizet BV, Industriestraat 14, Sittard.



Minder vluchten dwars over Schinveld en Brunssum heen Onderbanken:
bossen als

stiltegebieden
Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - De Jabeek-
se bossen en omgeving moeten
worden aangewezen als perma-
nent en de Schinveldse bossen
als tijdelijk stiltegebied. Dat
schrijft het college van Onder-
banken aan de provincie Lim-
burg.
De brief is een reactie op het ont-

werp-intentieprogramma stilte-
gebieden Limburg. B en W zijn
teleurgesteld dat beide bossen
niet in het concept zijn opgeno-
men. De Jabeekse bossen verdie-
nen volgens het college het pre-
dikaat stiltegebied zeker, terwijl
de Schinveldse bossen er gedeel-
telijk voor in aanmerking ko-
men. B en W erkennen weliswaar
dat de rust er regelmatig wordt
verstoord door overvliegende
A,WACS-toestellen, maar dat ge-
beurt alleen tijdens werkdagen.
Gedurende de weekends zouden
de Schinveldse bossen daarom
gewoon als stiltegebied kunnen
worden beschouwd, meent het
college.

Awacs-kolonel zegt
koerscorrectie toeKIK

i^nstenaars van KIK -dat
Kunst in Kerkrade-ieren er de laatste dagen

"i met geestelijk gehandi-
* pupillen van gezinsver-
tend. tehuis De Schans in
*9raaf lustig op los. Onder
||9 van Karin Veldkamp,
« Stams en Guido Ancion

* de geestelijk gehandi-
"ft momenteel de laatste
>Q.an een enorm kerstschil-
|Het kunstwerk bestaat uit
'U de kluiten gewassen pa-len krijgt ongetwijfeld een
'inente plaats in De
is.

alen ders
e Maatbülle zijn weer eens

■F* guüe bui. Zaterdag delen
op de Heerlen-

voor de zoveelste keer
|?ar kadootjes uit aan het

'!efc. Ditmaal is gekozen-en het eigenlijkook anders
de jaarwisseling in het

uitzicht- voor kalenders. In|" zijn er zevenhonderd te
Wie het eerst komt,

ffst maalt.

Londen

J'nden komen in de krant
-taans alleen aan bod als
J^n hondenbelasting, om
JpPoep of een hondenmatch'Vandaag presenteren we
.J^rvoeter, wiens naam niet
l\d is, maar die wel bewijst
w e sociale betekenis een
(j 'log Veelverderkan reiken
H ije van Gezellige huisge-

** rl bewaken van defietsbazin bijvoorbeeld is in
(/yd, waarin de criminali-
j eens de kop opsteekt,
It sak die dit hondje kenne-
fj*j ee£ consciëntieus op zich
1^ gnomen. Onze fotograaf,
t j Widdershoven, had dat
ajj de gaten en vereeuwigdeernatievefietsoppasser.

Kerstbomen
ll rsibomen groeien overal.
e " as de titel van de musical■ perhngen van basisschool
\l?Vulier in Nuth gister-
-Icijj voor ouders en andere
W~sl*e**lenden op de planken
"fyfjen' Voor het voetlicht

!9i*0
n tachtig kinderen van

ti>e ePen 2en 8. Entreeprijzen
ie/j er niet, maar aan het pu-
\c^erd een vrije gave ge-

e °P°rengst gaat,
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s vorig jaar, naar het
■o,*a porents Plan. Aan de
\n °nd van kerstmis eena wiitzatie/.

Theater
h -,-. drie voorstellingen en
Vter "° er voor het Grand

'" V 0 ln Landgraaf ook weer
%i°Tal de jeugd komt in de
V jr.*? ee'c van riet jaar aan
*9 aT ek-ken. Op tweede kerst-V aai« de WaltDisney-film
'.Jfj n Wonderland die om
Ds- cjr

Ur begint. Een kaartje
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Si **ef 11tU,ee fcu,ar£Jes duur-
j^Jaa toeaterjaar u>ordt op
i, MUt. SCLVond afgesloten met
Cl beoj Shoow, die om 21.30
j. 9rj ,;lnt en fcan morden ge-!;lc*en n betal "Q van 17,50
tj9 ee n ,ar k"*?*?l- " dan wel

champagne voor.
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'Sloop van Missionair
Centrum onacceptabel'

Kloosterordes en congregaties aan gemeente.

Peiling behoeften
openbaar onderwijs

en kinderopvang

%De redacteuren van het Limburgs Dagblad in Heerlen
werden gistermorgen even verrast, toen op de burelen een
in authentieke klederdracht gestoken folkloregroep uit Li-
touwen verscheen en twee volksliedjes ten gehore bracht.
Hetvrouwelijke ensemble 'Radasta' ismomenteel te gast bij
het Rumpens Mannenkoor in Brunssum, dat komende zon-
dag vanaf 20.00 uur samen met de Litouwse groep een
kerstconcert in de SU Vincentiuskerk geeft.
Het RMK heeft trouwens maandenlang met de Litouwse
autoriteiten onderhandeld om de folkloregroep naar
Brunssum te halen. Het RMK koos bewust voor een ensem-
ble uit Litouwen, nu het ijs tussen Oost en West gebroken is.

Foto: DRIES LINSSEN

Bert Dieriks
overleden

LANDGRAAF - Op 53-jarige leef-
tijd is de bekende Landgravenaar
Bert Dieriks overleden. Dieriks,
eigenaar van een café aan de Hoog-
straat, heeft veel werk verricht voor
de totstandkoming van de huidige
gemeente Landgraaf. Hij was onder
andere lid van de SUN-burgercom-
missie die de herindeling moest be-
geleiden. Toen de herindeling een-
maal een feit was noemde hij zijn ca-
fé meteen De Landgraaf. Dieriks
was voorts mede-oprichter van de
politiekepartij Landgraaf '81. Zeker
tien verenigingen hadden hun club-
lokaal in het café van Dieriks.

Geevers en Limy
onder één dak

KERKRADE/NUTH - Auto-onder-
delen Geevers BV en Limy Expedi-
tiebedrijven Kerkrade nemen per 1
januari samen hun intrek in een
gloednieuw distributiecentrum op
industrieterrein De Horzel in Nuth.
Limy verzorgt al jarenlang de im-
port van carroseriedelen voor Gee-
vers en omdat beide bedrijven vrij-
wel gelijktijdigmet ruimtegebrek te
kampen kregen, is gekozen voor ge-
zamenlijke huisvesting. De nieuw-
bouw heeft een oppervlakte van
8000 m2.

Simpelveld heeft
nog geen woning
voor asielzoekers

SIMPELVELD - De Woningvereni-
ging Simpelveld is er, ondanks eer-
dere toezeggingen aan de raad, niet
in geslaagd vóór 1991 twee wonin-
gen vrij te krijgen voor de opvang
van asielzoekers. „De woningvere-
niging moet zelfs de eigen inwoners
teleurstellen, omdat er een groot te-
kort is aan huurwoningen", aldus
wethouder Ewals gisteravond tij-
dens de raadsvergadering. Raadslid
Emmy Bardoul (CDA) zag de bui al
hangen: „Ik hoop echter niet dat het
ministerie binnenkort in Simpel-
veld onder dwang woningen gaat
opeisen in het kader van de landelij-
ke regeling Opvang Asielzoekers."

Werkloosheid
licht gestegen

HEERLEN - De werkloosheid in
oostelijk Zuid-Limburg is in no-
vember opnieuw licht gestegen.
Eind vorige maand stonden er bij
het Gewestelijk Arbeidsbureau
12.997 werkzoekenden ingeschre-
ven. Dat waren er 164 meer dan in
oktober, toen ook al sprake was van
een kleine stijging.

Generaal Von Sandrart:
Navo onmisbaar,

dus Afcent ook
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Ondanks de. funda-
mentele omwentelingen in Oost-
Europa, die er onder meer toe heb-
ben geleid dat het Warschaupact na-
genoeg ter ziele is, blijft de Noordat-
lantische Verdragsorganisatie
noodzakelijk.
Dat is de mening van de opperbe-
velhebber van de geallieerde strijd-
krachten in Midden-Europa, gene-
raal Hans-Henning von Sandrart.
Hij bracht dienaar voren tijdens een
ontmoeting met de pers en pr-func-
tionarissen in Brunssum. Von San-
drart beschouwt de alliantie onver-
minderd als 'de hoeksteen van het
westelijke verdedigingssysteem.
Met verwijzing naar de nog geens-
zins stabiele verhoudingen in ooste-
lijk Europa zei de opperbevelheb-
ber van Afcent, dat als de Navo ver-
dwijnt, er geen instantie is die de
veiligheid en de defensie van de
aangesloten, vrije lidstaten kan
coördineren.
Hij twijfelt dan ook niet aan de con-
tinuïteit van de Navo en evenmin
aan het voortbestaan van het hoofd-
kwartier in Brunssum. Von San-
drartzei dat bepaalde noodzakelijke
voorzieningen op het Afcent-terrein
conform de opzet aangebracht wor-
den. Datzelfde geldt voor het Nap-
ma-complex dat eveneens binnen
de poorten van Afcent is gevestigd.
Ook daar wordt doorgewerkt aan
planningen voor de toekomst. Nap-
ma is het technisch organisatiebu-
reau van Nato/AWACS.

Van onze verslaggever

SIMPELVELD - Het Heerlense in-
stituut Impact gaat in opdracht van
de gemeente Simpelveld gelijktij-
dig twee onderzoeken "uitvoeren.
Ouders die kinderen hebben in de
leeftijd tot acht jaar, worden ge-
vraagd naar de behoeften voor
openbaar basisonderwijs en kinder-
opvang. De gemeente telt op dit mo-
ment 974 kinderen in deze leeftijds-
categorie.

Het onderzoekbureau Impact zal in
februari 1991 de vragenlijsten toe-
zenden aan ongeveer zevenhonderd
ouders in Simpelveld. De twee stu-
dies worden samen aangepakt om-
dat daardoor de kosten lager zullen
uitvallen en omdat beide onderzoe-
ken op dezelfde leeftijdsgroep zijn
gericht.

De raad in Simpelveld ging una-
niem akkoord met het beschikbaar
stellen van 22.000 gulden voor de
uitvoering van beide onderzoeken.

Enkele raadsleden drongen er wel
op aan dat in de vraagstelling aan de
ouders rekening wordt gehouden
met de eventuele lokatie van een
openbare school: Simpelveld en/of
Bocholtz.

Over circa vier maanden brengt Im-
pact een definitiefrapport uit, waar-
na de raad in junieen beslissing zal
nemen over de mogelijke komst van
openbaar basisonderwijsen wensen
met betrekking tot kinderopvang:
halve of hele dagen, gastouder-op-
pas, uitbreiding van het aantal uren
peuterspeelzaal.

Vervolg van pagina 1

ONDERBANKEN - Kolo-
nel Van den Hoven van de
Awacs-basis in het Duitse
Teveren heeft gisteren in de
Awacs-commissie Limburg
toegezegd te zullen werken
aan de vermindering van
zowel de geluidoverlast als
de luchtvervuiling door
Awacs-toestellen boven
Onderbanken en Bruns-
sum. Deze teruggang in
overlast zou gerealiseerd
moeten worden door het
aanbrengen van een kleine
correctie in de huidige
startkoers van de Boeings.
Op dit moment vliegen nog veel toe-
stellen na het loskomen van de
startbaan dwars over de bebouwde
kommen van Onderbanken (met
name Schinveld) en Brunssum
heen. Wanneer de verkennings-
vliegtuigen na het opstijgen rich-
ting Nederland evenwel enkele gra-
den naar het zuiden afwijken, kun-
nen zij in het 'open veld', precies
tussen beide gemeenten in, hoogte
winnen.

De kolonel, die als afgevaardigde
van de Nato-basis in de commissie
zit, heeft gisteren op aandringen
van wethouder Theunissen uit On-
derbanken toegezegd zichvoor deze
kleine, maar uiterst belangrijke
startcorrectie te zullen inzetten. De
toezegging van de kolonel mag ge-
zien worden als het grootste succes
van de Awacs-commissie Limburg,
die gisteren voor de vierde keer on-
der leiding van deputé Drummen
bij elkaar was.

Arena
In schrille tegenstelling tot dit suc-
ces staat echter de houding van de
ministeriële vertegenwoordigers
(VROM en Defensie), die per verga-
dering harder en compromislozer
wordt. De commissie, waarvan alle
leden vorig jaar dezelfde doelen le-
ken na streven, is inmiddels name-
lijk verworden tot een arena, waar-
binnen de Onderbankse afgevaar-
digden voortdurend met derug te-
gen de muur staan, terwijl de beide
ministeries amper geboeid lijken
door het Awacs-leed, waar zeker
Onderbanken al jaren mee zit.

Meetnet
Typerend voor de negatieve meta-
morfose van de commissie was gis-
teren het afketsen van een voorstel
uit de 'Onderbankse hoek' om te ko-
men tot uitbreiding van het be-
staande geluidmeetnet met twee
meetpunten.

Volgens de Onderbankse leden kan
dit systeem bijdragen tot een goede
'bewaking' van de vliegbewegin-
gen, maar de ministeries (met name
VROM) vinden dat er nog gewacht
moet worden op de komst van een
ander systeem (Fanamos), dat bin-
nenkort opvliegveldBeek getestzal
worden. Het voorstel tot uitbreiding
van het bestaande meetnet werd
dan ook weggestemd. Opvallend
was overigens dat burgemeester
Ritzer van Onderbanken alsmede
commissievoorzitter Drummen,
met betrekking tot het voorstel, par-
tij kozen voor de beide ministeries.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Sloop van het Missio-
nairCentrum omwille van een pres-
tigieus cityplan van de gemeente en
de financiële belangen van project-
ontwikkelaars is onacceptabel. Dat
schrijft de Raad van Participanten
en Donateurs van de Stichting Mis-
sionair Centrum - waarin vertegen-
woordigers van 56 kloosterordes en
congregaties in het hele land zitting
hebben - in een brief aan college en
gemeenteraad van Heerlen.
De Raad zegt ernstig verontrust te
zijn over het beleid van het Heerlen-
se college dat gericht is op een zo
spoedig mogelijke sloop van het
MissionairCentrum. „Een solide ge-
bouw waarin tal van activiteiten
worden ontwikkeld voor de sociaal
en financieel zwakkeren in de sa-
menleving. Talloze mensen in Heer-
len en ver daarbuiten hebbener een
levendige binding mee. Veel is er in
geïnvesteerd door de eigenaresse,
dporons en door anderen. Veel is er-
aan gerenoveerd, gemoderniseerd
en opgeknapt, mede dank zij grote
inzet van veel vrijwilligers. Dit na

Procedure
Wethouder Theunissen die met het
voorstel op de proppen kwam, zei
na het torpederen van het voorstel
dat hh' bij de rechter zal aankloppen
om het bestaande net toch te kun-
nen uitbreiden. „Als het via de com-
missie niet lukt, dan maar via de
rechter. Tijdens de eerstvolgende
raadsvergadering zal ik de fracties
over de gang van zaken informeren.
Vervolgens hoop ik de raad te kun-
nen bewegen een procedure aan te
spannen, die de uitbreiding van het
bestaande meetnet behelst."

geruststellende informatie van ge-
meentewege over de toekomst van
het Missionair Centrum", aldus de
Raad.
„Het gaat om een historisch pand,
het voormalige Claraklooster, dat
vandaag de dag met een minimum
aan overheidssubsidie en een maxi-
mum aan particulier initiatiefvolop
functioneert in de Heerlense samen-
leving. We vinden het onbegrijpe-
lijk dat zon gebouw als een obsta-
kelwordt beschouwd en niet als een
te koesteren uitgangspunt bij het
bedenken van plannen waar de hele
gemeenschap bij gebaat zal zijn".
Over het feit dat de gemeenteraad
van Heerlen een motie heeft aange-
nomen inzake de mogelijkheid tot
behoud van het MissionairCentrum
zegt de Raad: „Het getuigt van wijs-
heid, maar het is een laatste optie.
Daarom dringen wij er met klem op
aan voor dit deel van het totaalplan
alternatieven te laten ontwikkelen
waarin het Missionair Centrum de
plaats blijft behouden, die het ons
inziens verdient".

(ADVERTENTIE)

Sg/S Vandaag ï^te£fe
KOOPAVOND f|«

mfJBSk open tot 21.00 uur S^g^M

De door minister-president Lubbers geopende technolo-
gie-tentoonstelling in de Heerlense schouwburg is niet de
verhoopte grote trekker geworden. Woensdag wisten slechts
75 mensen de ingang te vinden, gisteren kwamen ruim 300
nieuwsgierigen, onder wie veel schooljeugd, een kijkje ne-
men. Voor de standhouders, variërend van Volvo tot PTT
Telecom, van Limbujgs Dagblad tot Medtronic, was het een
kwestie van detijd zien te doden. De tentoonstelling, die een
beeld moet verschaffen van recente ontwikkelingen in het
Zuidlimburgse bedrijfsleven, was bijzonder professioneel
opgezet. Als illustratie hier een bezoeker bij een geavan-
ceerd apparaat van Medtronic.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Politie Nuth
in het geweer

tegen vuurwerk
NUTH -Derijkspolitie in Nuth gaat
zeer streng optreden tegen mensen
die al voor de jaarwisseling vuur-
werk afsteken. De politie stelt boe-
tes in het vooruitzicht van zestig (tot
16 jaar) en honderd gulden (16 jaar
en ouder) per overtreding. In Nuth
mag van oud op nieuw uitsluitend
vuurwerk worden afgestoken tus-
sen 22.00 en 02.00 uur.
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Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, gevenwij kennis, datna een kortstondige ziek-
te plotseling is overleden, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, schoonzoon, broer,
zwager, oom en neef

Bert Dierks
echtgenoot van

Truus Schormans
Hij overleed, in de leeftijd van 53 jaar, voorzienvan
het h. oliesel.

Landgraaf: G.W.H. Dierks-Schormans
Landgraaf: Anita en Paul
Landgraaf: Edy en Chantal

Familie Dierks
Familie Schormans

6373 HPLandgraaf, 20 december 1990
Hoogstraat 65
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 24 december as. om 12.00 uur in de pa-
rochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwen-
hagerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondwake van zaterdag 22 december
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 19.45 tot 20.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.
■^-^—■—■^—■■i—

In verband met het overlijden van

Bert Dierks
is Café Dierks van 21 december

tot en met 26 december as. gesloten.

Wat motte vier nog zaage???
Danke Bert!!!

Bert Dierks
Truus, Anita, Paul, Edy en familie, veul sterkte!

Toneelvereniging
Kiekes Wead

Geschokt geven wij u kennis van het plotseling
overlijden van ons üd, steunpilaar en clublokaal-
houder

Bert Dierks
Mogen wij bij dit smartelijke verlies van een echt-
genoot, vader en schoonvaderGods steun en zegen
vragen voor Truus, Anita, Edy en Paul.

Bestuur en leden voetbalvereniging
R.K.S.V. Sylvia

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van

Bert Dierks
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan zijn
persoon en dewijze waarop hij zich voor onze ver-
eniging heeft ingezet.

Bestuur en leden
Mei-jongens Nieuwenhagen
Auw Garde

Diep geschokt namen wij kennis van het plotseling
overlijden van ons lid, de heer

Bert Dierks
Veel te vroeg moest hij ons verlaten. We zullen hem
nooit vergeten.

Bestuur, jeugdbestuuren leden SVN
Bestuur en leden Supportersvereniging SVN
Leden Damescomité Rood Wit

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
den van onze vriend, caféhouder en lid

Bert Dierks
Wij wensen Truus en kinderen veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Postduivenvereniging
St.-la Rosé Nieuwenhagen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van onze voorzit-
ter

Bert Dierks
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe in deze moeilijke tijd.

Tafelvoetbalvereniging
T.V.C. Oude Heide
Bestuur en leden

Bert
bedankt voor alles

van het 8e elftal S.V.N.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plotse-
linge overlijden van onze vriend

Bert Dierks
Wij wensen Truus, Edi, Anita, Paul, familie en ui
zijn vrienden sterkte toe.

"Dikke, vut zalle dich misse"
Gonny en Jos, Margreet en Nol, Corrie en Sjaak,
Ineke en Leo, Jeanny en Bert, Gerda en Hub,
Hannie en Frans, Marijke en Leo

Getroffen door de leegte, die hij zal achterlaten,
moeten wij u met leedwezen mededelen dat plotse-
ling door deHeer tot Zich is geroepenons lid, stille
kracht achter de schermen en verenigingslokaal-
houder

Bert Dierks
Hij was de kracht die ons vuur deed branden, te zij-
ner gedachtenis zullen wij de toorts brandende
houden.
Mogen wij Gods zege en steun vragen voor zijn
echtgenote Truus, zijn kinderen Anita en Edy en
schoonzoon Paul.

Bestuur, raad en commissieleden
en leden. Landgraaf 81

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlij-
den van onze vriend en kollega

Bert Dierks
Wij wensen zijn echtgenoteen kinderen veel sterk-
te toe in deze moeilijke tijd.

John, Peter, Al, Bert en Chris

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze voorzitter

Bert Dierks
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe in deze moeilijke tijd.

HorecaverenigingLandgraaf

Op donderdag 20 december jl. overleed voor ons
geheel onverwacht, ons bestuurslid

Bert Dierks
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe in deze moeilijke tijd.

Oud-leden Horecaver. Landgraaf

Met verslagenheid vernamen wij het overlijden van
onze grote vriend en lokaalhouder

Bert Dierks
Wij wensen zijn echtgenoteen kinderen veel sterk-
te toe in deze moeilijketijd.

Skate-club "Roete Jong"
Landgraaf

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud en
liefde is heden, na een langdurige ziekte van ons
heengegaan mijn dierbare man, vader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Willem Tholen
echtgenootvan

Hubertina Catharina
Metsemakers

Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 78-jarige leeftijd.

Bom: H.C. Tholen-Metsemakers
Bom: Jos Tholen

Familie Tholen
Familie Metsemakers

6121 LH Bom, 19 december 1990
Putstraat 99 (Kamer 416)
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 22 december a.s. om 13.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te
Einighausen, waarna aansluitend de crematie in
het crematorium Nedermaas Vouershof 1 te Ge-
leen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmisworden opgedragen heden vrijdag 21 de-
cember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis Walramstraat te Sittard,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30
tot 18.15 uur.

Enige en algemenekennisgeving

t
Dankbaar 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 goedeen zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, tante en nicht

Ida Wagemans
echtgenote van

Zef Demandt
Zij overleed op de leeftijd van 83 jaar.

Stem: Z. Demandt
Urmond: Toon Demandt

Tiny Demandt-Pepels
Urmond: Tilly Wauben-Demandt

Remy Wauben
Urmond: Chrit Demandt

Els Demandt-Coumans
Urmond: Wil Demandt

Tiny Demandt-Janssen
Urmond: Mien Ahrens-Demandt

Peter Ahrens
Grevenbicht: Chel Demandt

MarijDemandt-Hermans
Urmond: Louis Demandt

Sophie Demandt-Smeets
en haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Wagemans
Familie Demandt

Stem, 20 december 1990
Heerstraat centrum 45,
Bejaardencentrum de Moutheuvel
Corr.adres: Burg. Strijkerstraat 29,
6129 EA Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 24 december
om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Urmond.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Zondagmorgen om 10.00 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de kapel van het Bejaarden-
centrum deMoutheuvel te Stem.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.

Bij deze willen wij onze dank betuigen aan familie,
vrienden en kennissen en de altijd helpende buurt
voor de vele bloemen, h. missen en condoleances,
maar vooral voor de grote belangstelling van hen,
die onze inniggeliefde, onvergetelijke man, vader
en opa

Jozef Quaedvlieg
naar zijn laatste rustplaats hebben begeleid op weg
naar zijn enigste en geliefde dochter Jozephien.
Ook een welgemeend woord van dank aan de wel-
eerwaarde heer pastoor Hacking en zijn mooi koor,
alsook aan Lindeman Uitvaartcentra, diealles per-
fect verzorgd hebben.

Uit aller naam:
mevr. Quaedvlieg-Raes
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 23 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide-Landgraaf.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven vol eenvoud, arbeid en zorgzaamheid, hebben wij met res-
pect en diepebewonderingvoor haar, bedroefd, doch dankbaarvoor alles
wat zij voor ons betekend heeft, op 18 december j.1., afscheid genomen
van onze zus, mijn schoonzus, tante en onze nicht

Maria Christina Gerarda
(Riet) Huntjens

Zij overleed op de leeftijd van 58 jaar, voorzien van de h. sacramenten te
Luxemburg-stad.

Medingen (Lux.): Peter Huntjens
Kerkrade-West: Mathilde Mousset-Huntjens

Jef Mousset
Jos Mousset

Luxemburg
L 5328 Medingen, 35 Rue deDalheim
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 21 december a.s. om 14.00 uur
op de begraafplaats te Bivange/Berchem (Lux.) waarna om 15.30 uur de
plechtige uitvaartdienst plaatsvindt in de parochiekerk van de H. Dona-
tus te Medingen.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van onze
lieve moeder en oma

Wilhelmina
Pouwels-Liebers

De plechtige eerste jaardienst zal gehoudenworden op zondag 23 decem-
ber a.s. om 11.00uur in deparochiekerk van OnzeLieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Terwinselen, Kerkrade.

Kinderen en kleinkinderen Pouwels

■ t
In Uw handenHeer
is het begin en het einde
is alles gelegd.

Met veel liefde en warme herinnering denken wij
aan onze zorgzame man, vader, schoonvader

Nol Schaapveld
echtgenootvan

Ans Sillen
Hij overleed op de leeftijd van 60 jaar.

Stem: A. Schaapveld-Sillen
Udenhout: Els van Soest-Schaapveld

Alwie van Soest
Tilburg: Frank Schaapveld

Marja van de Ven
Nijmegen: Roel Schaapveld
Nijmegen: Marleen Schaapveld

Francien Knoops
Familie Schaapveld
Familie Sillen

6171 AP Stem, 20 december 1990
Schineksstraat 46
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 24 december om 10.30 uur in deSt. Jozef-
kerk te Kerensheide-Stein, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
den van ons lid

Nol Schaapveld
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Bestuur, beschermvrouwe,
directie en leden
Steindermannenkoor Stem

Enige en algemene kennisgeving
. t
Zij die haar kenden
hielden van haar.

Dankbaar voor alle liefde en blijdschap diezij ons
geschonken heeft, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op de leeftijd van bijna 88 jaar, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Anna Hubertina
Catharina Bernardina

Jansen
echtgenote van wijlen

Jacobus Hubertus
Heusschen

Nieuwdorp-Stem: Jacques Heusschen A.A.
Eijsden: Nettie en Pierre

Wishaupt-Heusschen
Meerssen: Frans en Nini

Heusschen-Pluymakers
Nieuwdorp-Stem: Louis Heusschen

Maastricht: Gerard en Nettie
Heusschen-Oldenburger
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Jansen
Familie Heusschen

6171 NL Stem, 20 december 1990
Heisteeg 66
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 24 december om 10.00 uur in de kerk
van O.L. Vrouwe Hulp der Christenen te Nieuw-
dorp-Stem, waarna wij haar te rusten leggen op de
begraafplaats aan deTongerseweg te Maastricht.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 09.30
uur achter in de kerk.
Zondagmorgen tijdens de h. mis van 10.00 uur zal
de overledene bijzonder herdacht worden.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.

Met diep leedwezen gevenwij kennis van het over-
lijdenvan ons zeer gewaardeerd lid, de heer

Hendrik Custers
Parochieel zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide

-4—i

Heden is na een kortstondig lijden, op de leeftijd
van 77 jaar van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa, overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Johann August
van Egdom

echtgenoot van

Johanna Boxma
In dankbare herinnering:

Heerlen: J. van Egdom-Boxma
Enschede: A. Kist-van Egdom

H. Kist
Heerlen: G. Seuren-van Egdom

H. Seuren
Oss: G. Haenen-van Egdom

A. Haenen
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Van Egdom
Familie Boxma

Heerlen, 20 december 1990
Corr.adres: fam. H.J. Seuren-van Egdom
Geulstraat 25, 6413 KR Heerlen
De samenkomst, voorafgaande aan de crematie, zal
plaatsvinden op maandag 24 december 1990 om
14.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling ondervon-
den bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis
van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoe-
der

Maria Bos-Brussee
betuigen wij u allen onze dank.
Een speciaal woord van dank aan het verplegend
personeel van bejaardencentrum Pius in Hoens-
broek en de verpleegkliniek Schuttershof in
Brunssum.

Uit aller naam
W. Bos

Hoensbroek,
december 1990
Houwerstraat 45.

tßéne W.S. Hogenboom, 90 jaar, echtgenoot van
Isabelle Bruggen, Medoclaan 1368, 6213 EE

Maastricht. Eucharistieviering in de parochiekerk
van deH.H. Petrus en Paulus te Wolder-Maastricht
op zaterdag 22 december as.
4. Maria Ariaans, 66 jaar, echtgenote van Wiel
t Cuijpers, Emmalaan 18, 6051 BC Maasbracht. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 22 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

VAN 21 DEC.WOT/M 5 JAN. 1?? i
+ * ELKE DAG * * *

VAN 13.30-16JO U. EN VAN W.0022.00 ü

Jg GESLOTEN OP:
KERSTAVOND - IE KERSTDAG - OUDEJAARSAVOND

DONDERDAG 27 DEC VAN T3JO -14.30 UUR

IJSBAAN DE GEULHAL
VALKENBURG

f
Na een langdurigeziekte is in de leeftijd van 77 jaar, gesterkt door de h. S
cramenten, overleden onze lieve zus, schoonzus, tante en nicht

Anneke Houben
geboren te Weiten op 13 oktober 1913

Heerlen: M. Keularts-Houben
L. Keularts

Heerlen-? W. Houben
Kerkrade: E. Gussen-Houben
Kerkrade: C. Houben

Heerlen: B, van Opbergen-Houben
J. Van Opbergen

Ransdaal: F. Wiertz pastoor
Neven en nichten

20 december 1990
Muzenlaan 64, 6411 AE Heerlen
Corr.adres: Doverau 74, 6467 HK Kerkrade
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op maandag 24 decemM
as. om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef te Heerlerbaan, waart.
aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Anneke zal bijzonder worden herdacht tijdens de h. missen van as. zd"dag.
Anneke is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum vl
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gel
genheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij dieonverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, geli'
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Na een dapperen geduldig gedragenlijden, is y\
nog plotseling van ons heengegaan, mijn diel JU
huisgenoot, vriend en opa

Werner Bosch v
levensgezel van

Tiny Braber C
HmHij overleed in zijn 72e levensjaar. jn

Kerkrade: Tiny Braber öaa
kinderen, klein- en sta
achterkleinkinderen be -
Familie Bosch "** i<
Familie Braber fll ,

6466 VR Kerkrade, 19 december 1990 j ŝ
Begoniastraat 12 L l

De plechtige crematie zal plaatsvinden op zatej
22 december as. om 13.30 uur in hetcrematoi»^Imstenraderweg 10 te Heerlen. L ,
Gelegenheid om afscheid te nemen in het sU*ti
mortuarium Lückerheidekliniek, St. PieterS-h*^145te Kerkrade. te
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen -j;
lieven deze annonce als zodanig te willen besc-pü*;
wen. fce t

—■"—■— *M
-**

sic
De grote belangstelling, de vele troostf ii(
brieven, bloemen en h.h. missen bij het h<tuu
gaan van mijn lieve man, onze goede en 8&j
zame vader, schoonvader, opa, broer en i*\t\

Antoon Johannes
Smeets

hebben ons getroffen. Al deze blijkenvan:
deleven en de wetenschap dat hij door il trlen werd geacht, hebben ons gesterkt dit'c
lies te dragen.

Amelie Smeets-van Dijk
Gerry en Ed, Lou en Femmy, H*
Marja en Frits en zijn
kleinkinderen (

De zeswekendienst zal plaatsvinden op z3 *,

dag 22 december a.s. om 19.00 uur in de IJ;
chiekerk „Maria Hulp der Christenen
Nieuwenhagen. i^

mm^TW m\ c
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" De Heerlense
matroos
Gerard van de Ven
wordt bij
terugkomst
uit de
Perzische Golf
omhelsd door
zijn moeder
Mien.
Foto: CHRISTA
HALBESMA

UTRECHT - De vergrijzing onder
de rooms-katholieken in Nederland
zet door. Absoluut en relatief steeg
het aantal 65-plussers vorig jaar, ter-
wijl de jongste groepenkleiner wor-
den. Dit blijkt uit deKASKI-Cijfers
over 1988/1989, die zijn gepubli-
ceerd in 1-2-1/Kerkelijk Documen-
tatie.

In totaal vormt het aantal geregis-
treerde rooms-katholieken 37,4 %
van de Nederlandse bevolking. Tien
jaar geleden was 39,8% van de Ne-
derlanders rooms-katholiek.

Het aantal priesters werkzaam in de
zeven bisdommen daalde in 1989
met 4,8% tot 2.243. Van hen behoor-
den 1.251 tot de diocesane clerus en
waren 992 lid van een religieuze
orde of congregatie. Deze verhou-
ding (55,8 om 44,2%) is de laatste ja-
ren nagenoeg gelijk gebleven.

Er werden in 1989 19 diocesane
priesters gewijd, evenveel als in
1988. Was in dat jaar het bisdom
Roermond met 9 nog koploper, in
1989 stond Roermond met het bis-
dom Rotterdam met elk vier pries-
terwijdingen op een gedeelde twee-
de plaats na het bisdom Den Bosch,
dat 7 priesterwijdingen (5 meer dan
in 1988) kende. De problemen op
Rolduc enerzijds en de gunstige uit-
werking van de convicten Sint
Janscentrum in Den Bosch en Vro-
nesteyn in het bisdom Rotterdam
zijn hierin merkbaar.

Het aantal rooms-katholieken die
kerkelijk huwden, daalde procentu-
eel van 21,6 naar 20,8. In 1980 be-
droeg hetrk aandeel nog 31,1%. Ook
het misbezoek daalde verder: ge-
middeld van 15,9% in 1989 naar
14,9% in 1990. Het hoogste scoren de
bisdommen Groningen en Utrecht
met 19,2%en 18,2%. Onderaan op dit
lijstje staan de bisdommen Haarlem
(12,4%) en Rotterdam (11,5%).

Geen verdere actie provincie na gaswolk-ontsnapping DSM

GS vinden euregionaal
rampenplan overbodig

Van onze verslaggever

hnet Kahriman, die door
fd om het leven is ge-
nt.

Onderzoek
moord in
Roermond
muurvast

GELEEN/MAASTRICHT
De onlangs tussen Nederlands
Limburg en het omringende
buitenland gesloten weder-
zijdse hulpverleningsverdra-
gen bij calamiteiten worden
op zeer korte termijn in aan-
vullende overeenkomsten toe-
gespitst. De ontwikkeling van
een grensoverschrijdend ram-
penplan voor het chemiecon-
cern DSM in Geleen is daarom
volstrekt overbodig.

Van onze verslaggever

'ft-MOND - Het onderzoek naar
'(oord op de 57-jarige Ishmet

die zondag 16 december
J" woning in Roermond dood
aangetroffen, zit muurvast.
staat dat de man, van Joegosla-

'e afkomst, door geweld om het
J 1 is gebracht. Hij moet enkele

■"" dood in zijn woning aan de
10 gelegen hebben,

.'"ij door zijn dochter levenloos
e ' Bevonden.

:staat ook dat Kahriman in het
ij * Weekend van december nogs 'J*. is. De gemeentepolitie Roer-lj> (@ 04750-10020) wenst in con-„ * komen met personen die decl I jaarna nog gezien hebben of
i^gerlei wijze met hem contact
Jen gehad. Alle informatie zal
°uweiijk behandeld worden.

i* Slgnalement van Ishmet Kahri-
ijjuidt: 1.68 meter lang, gezet
jP\tt en kalend voorhoofd. Hij
prikte over een rode Vespa-
'pïets. Bekend is dat hij regel-

s diverse cafés bezocht.

Dat antwoordt het college van Ge-
deputeerde Staten van Limburg op
vragen van Groen Links-statenlid
Karien Kienhuis. Naar aanleiding
van de ophefmakende gaswolk-ont-
snapping uit de nieuweDSM-salpe-
terzuurfabriek eind vorige maand
drongKienhuis er bij GS op aan zo
spoedig mogeüjk zon euregionaal
rampenplan te ontwikkelen. De
noodzaak daarvan is volgens het
statenlid inmiddels ondubbelzinnig
aangetoond, omdat de nitreuze gas-
wolk verleden maand niet alleen in
de Westelijke Mijnstreek maarvoor-
al ook in Belgisch Limburg grote
onrust en opschudding heeft ver-
oorzaakt.

De provincie van haar kant ziet de
zin van een dergelijk grensover-
schrijdend rampenplan niet in. In
hun afwijzing refereren GS ener-
zijds aan de bestaande 'vaste afspra-
ken' met België en Duitsland. An-
derzijds benadrukkenzij dater voor
wat betreft de directe omgeving van
DSM een intergemeentelijk ram-
penplan is vastgesteld door de bur-
gemeesters van Geleen, Beek en
Stem.

In haar brandbrief aan GS memo-
reerde Kienhuis bovendien dat de
bewuste salpeterzuurfabriek de
voorbij maanden al tot driemaal toe
de oorzaak is geweest van een be-
drijfsongeval waarbij gevaarlijke
chemische stoffen zijn ontsnapt. De
beide eerste keren ging het overi-
gens niet om gas, maar om vloeibaar
salpeterzuur.

Van onze verslaggever

HEINSBERG/AKEN - De hoofdof-
ficier van Justitie in Aken heeft een
onderzoek naar vermeende corrup-
tie van de Stadtdirektor van Heins-
berg, Josef Offergeld, afgebroken.
Offergeld is volgens Justitie het
slachtoffer van de grote mond van
een zakenman uit het naburige Er-
kelenz die her en der pochte over
zijn relatie met Offergeld, die hij
voor honderden marken per week
zou hebben omgekocht. De zaken-
man wordt nadat Offergeld een
klacht heeft gedeponeerd, vervolgd
wegens laster.

Burgemeester
ten onrechte
beschuldigd

Gerard van de Ven, op het fregat
werkzaam in de scheepswasserij,
verbleef 96 dagen op het schip en
24 dagen aan wal. „Eenmaal voe-
ren wij heel dicht bij Koeweit en
werd er oorlogswacht gelopen.
Het leek spannend, maar in feite
gebeurdeer niets.

Oorlogswacht

Poot krijgt
van ABP geen
24 miljoen

Heerlense matroos in
april weer naar Golf

Voor Kienhuis voldoende reden om
zich openlijk af te vragen of het che-
mieconcern de bepalingen in de
Hinderwet wel strikt naleeft. Bo-
vendien acht zij het onverantwoord
de bewuste salpeterzuurfabriek nog
langer in bedrijf te houden, zolang
DSM geen harde garantie kan geven
dat een herhaling van dergelijke in-
cidenten zo goed als uitgesloten is.

Australisch marineschip en even
mogen rondkijken op hetAmeri-
kaanse slagschip USS Wiscon-
sin. Gewoon te gek voor woor-
den. Daarom heb ik één jaar bij-
getekend."

Offergeld die vanaf het allereerste
moment heeft gezegd dat hij geen
geld had aangenomen en in het al-
gemeen niet omkoopbaar was, kon
geen enkel strafbaar feit worden na-
gewezen.ders gezien:- „Maar ik ken Ge-

rard. Hij is laaiend enthousiast
Niemand kan hem op andere ge-
dachten brengen."

Justitie heeft een zeer diepgaand
onderzoek ingesteld, ook binnen de
gemeentelijke diensten van Heins-
berg.

Als de oorlog daar uitbreekt,
wordt die strijd grotendeels uit-
gevochten op het land en niet op
zee. Al dieAmerikanen en Engel-
sen, die in devoorste linie opere-
ren, lopen uiteraard het meeste
gevaar."

*°LLE - De rechtbank in
l^ e olie heeft gisteren de eis van
pi. tennishallenfabri-
i'' 3A.F. Poot tot betalingvan 24

gulden door het Alge-
"*wö Burgerlijk Pensioenfonds, f) afgewezen.
*\
3 had dit bedrag in een bo-
3Procedure van het ABP op-

m*, ist, omdat hij meent dat het

Jv °*e schuld van het pensioen-
*,; ?s te wijten is dat hij in 1980%« ging.

t, * de tegeneisen die het ABP
ij3 e2e procedure heeft gesteld,

afgewezen.
»

heeft steeds gesteld dat het
i*,*. Weigerde nog langer tennis-
te cri van hem af te nemen toen
fy^igerde steekpenningen te

en aan ir. J. van Zon.L
"jh was een zakenvriend
tiyi

nir drs A. Masson, de toen-
""H fe directeur beleggingen bij

IK3 De affaire P°ot was in
Wht-.de directe aanleiding tot deRaffaire.L
n^ns de rechtbank heeft ABP

onrechtmatig gehandeld,
heeft Poot daar privé geen

de van ondervonden.

HEERLEN - Het verblijf in
het Golfgebied was niet
spannend en soms saai.
Toch verschijnt de Heerlen-
se matroos Gerard van de
Ven op 16 april, wanneer
het fregat Pieter Florisz
voor de tweede maal koers
zet richting Perzische Golf,
weer op appèl. „De sfeer aan
boord was perfect. Geen
eenlingen, maar één groot
team van 199 kameraden.

Schlitz nieuwe
eerste burger
van stad Luik

LUIK - De nieuwe burgemeester
van Luik is Henri Schlitz. Hij werd
gekozen als opvolger van ex-burge-
meester Eduard Close, die verwik-
keld was in een omkoopschandaal
en nadien zijn ontslag indiende.

Zelfverzekerd
Gerard van de Ven maakt bij
aankomst in zijn ouderlijk huis
aan de Abel Tasmanstraat in
Heerlerheide een zelfverzekerde
indruk. „Ik kan er op dit moment
niet genoeg van krijgen. Ik ben
blij Kerstmis en Nieuwjaar in
huiselijke kring te kunnen vie-
ren, maar nóg blijer als de Pieter
Florisz half april weer vertrekt.

Afgelost
De fregatten Pieter Florisz en
Witte deWith, die in de Perzische
Golf moesten toezien op de uit-
voering van de resoluties van de
Veiligheidsraad met betrekking
tot de militaire agressie van het
regime van de Iraakse dictator
Saddam Hoessein, zijn onlangs
voor een periode van vier maan-
den afgelost door de Philips van
Almonde en de Jacob van
Heemskerck.

Verjaardag
Aan boord van de Pieter Florisz
hoopt Gerard van de Ven op 15
mei 1991 zijn 21ste verjaardag te
vieren. „Ik verheug mij nu al op
die dag. Het is de grootste wens
van iedere matroos om aan
boord van een schip 21 jaar te
worden.

GS laten evenwel weten dat de trits
recente ongevallen zeker niet als
een indicatie kunnen worden be-
stempeld van een overtreding door
DSM van de Hinderwetvoorschrif-
ten voor de salpeterzuurfabriek.
„Het voortzetten van de produktie
binnen deze fabriek levert geen
structureel gevaar op voor de veilig-
heid en de volksgezondheid," aldus
GS, die er dan ook aan toevoegen
niet tot 'verdere acties' richting
DSM te zullen overgaan. Daarbij
wijst het college erop dat het con-
cern reeds eigener beweging nader
onderzoek naar de toedracht van de
incidenten heeft uitgevoerd.

Ik heb in die vier maanden ont-
zettend veel geleerd en gezien.
Een paar dagen vertoefd op de
Seychellen, in Abu Dhabi een
auto gehuurd en wat rondgere-
den, een tuinfeest bij een ambas-
sadeur, een dag gevaren op een

Op grond daarvan, aldus GS, heeft
DSM inmiddels ook al maatregelen
getroffen om herhaling in de toe-
komst 'zo veel mogelijk' te voorko-
men.

Bouwvakker
gewondna val

Ik kan op dit moment geen baan
in de burgermaatschappij aan-
vaarden. Nog te veel bezig met
dat indrukwekkend verblijf in de
Golf. Ik móet nog een keer mee."
Moeder Mien had het graag an-

Speciale taken van beide Neder-
landse marineschepen: het con-
troleren van bevoorradingssche-
pen richting Irak en het tegen-
houden van schepen die Irak
verlaten.

Tijdens die traditionele plechtig-
heid word je op een tafel gelegd.
De broek gaat naar beneden en
wordt volgestoptmet eieren, bier
en sambal. Vervolgens gaat de
broek weer omhoog en volgen er
21 klappen op het achterwerk..."

Na de verkiezing zei Schlitz dat'hy
de komende jaren wil werken aan
het herstellen van het vertrouwen in
de stad Luik.

'De gelegaliseerde
diefstal gehalveerd'

Kardurk over douceurtje ex-mijnwerkers

|"an onze verslaggever

l^-*; ~ Tijdens zijn werk-
je, heden in een woning in
ijOuw in de Bornse uitbrei-

KVijk Hondsbroek raakteö°Uwvakker uit het Mid-
W^iburgse Keipen gisteren

4 JpSteloos toen hij door een
ruim 2,5 meter naar be-e

°- viel.

Süf Werd in aUer»l naar het zie"
V| Van Sittard overgebracht,
iQ-ist --11 hoofd op diverse plaatsen

borden gehecht.
iS hHN-Ün61 overige bleken zijn ver-
■n? Wo

gen acriteraf mee te vallen.K s&ol -?r^voerder van de Bornse
KNkk liet weten dat tegen de
KHer,en aannemer uit Weert pro-
|A^W aa* is opgemaakt, nadat een
li Sid.-*- van de ingeschakelde
C^ vniSpectie had geconstateerd
D^Wpjg "igheidsmaatregelen op de

e 1iet
aats net nodige te wensen

tf^r m Volgens de Bornse politie
rj.-te.»et Cer het bewuste trapgat niet " Ing. HansKardurk: „Vechten tegen onrecht."

Archieffoto: FRANSRADE

dat zij door hun handicap minder
verdienden en op dat lagere pen-
sioen is al die jaren ook nog de uit-
kering gekort. Dat kun je niet goed-
maken met een halvering van die
korting."

Kardurk wil snel minister Hirsch
Ballin vragen de voorschriften aan
te passen en te zorgen dat ex-kom-
pels een herkeuring kunnen vragen,
maar daartoe moet de beroepster-
mijn tegen eerdere beslissing wor-
den verlengd.

Verzet

VOERENDAAL - Ing. Hans
Kardurk die ook middels een
stichting vecht voor de rech-
ten van de silicoselijder in
Limburg, is niet onder de in-
druk - en dat is dan heel zwak
uitgedrukt - van het besluit
van AMF om nog slechts de
helft van de Ongevallenrente
te korten op de pensioenen
van ex-mijnwerkers. „De gele-
galiseerde diefstal gehal-
veerd", noemt Kardurk de
maatregelen van het AMF, die
tijdens het bezoek van minis-
ter-president Lubbers aan
Heerlen wereldkundig werden
gemaakt.

Kardurk vindt dat alle instanties
slechts een ding kunnen doen om
het 'grote onrecht' uit de wereld te
helpen en dat is zorgen dat alle ex-
mijnwerkers de kans krijgen een
herkeuring aan te vragen bij een on-
afhankelijk arts.

Kardurk: „Al die jaren hebben men-
sen een lager pensioen genoten om-

Kardurk verzet zich categorisch te-
genalle uitlatingen dierecent op dit
gebiedzijn gedaan door staatssecre-
taris Elske ter Veld van Sociale Za-
ken. „Zij praat over zaken waarvan
zij geen verstand heeft. Het gaat om
mensen die jarenlang om de tuin
zijn geleid. Mijnwerkers wisten dat
er met diekeuringen wat fout zat, ze
wisten alleen niet precies wat ze er
tegen doen moesten. Daarom is er
slechts een oplossing: de zaak te-
rugdraaien en mensen met silicose
als zodanig erkennen."
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HEINE KARPETTEN IS ZONDAG 23
DECEMBER GEOPEND (11.00-17.00)

De allermooiste karpetten voor ~~||

140x200 95.00
170x240 125.00 I

200x300 1 75.00 1

Heine HHHi
I -ttt.—:—, 0., | 1 Uiteraard zijn wij vandaag
| stationsiraaia, neerien | (tot 21.00 uur) en morgen geopend.

GROTE MATEN WORDEN GRATIS THUISBEZORGD |

Vergrijzing RK
Kerk zet door

Limburgs dagblad provincie



exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Ten-
toonstelling met tekeningen van Aad de
Haas. Van 21/12 t/m 10/3 1991, open di
t/m vr van 11-17 uur, za, zo en 2de kerst-
dag van 14-17 uur. Credit Lyonnais
Bank. Foto-expositie van Marri Bot in
de 8 Limburgse kantoren. T/m 31/12,
open ma t/m vr van 9-16 uur. Galerie
Signe, Akerstraat 82a. Expositie van Jo-
sien Brenneker, Alix Spilker en Digna
Weiss. T/m 27/1 1991, opendo t/m zovan
14-17 uur. Galerie De Nor, Geerstraat
302. Expositie van Jan Kusters. T/m
30/12, open tijdens café-uren, vr en za
vanaf 17uur. NMB, Bongerd 13. Exposi-
tie van André Offermans. T/m 31/12,
open ma t/m vr van 9-16 uur. Thermen-
museum, Coriovallumstraat 9. Exposi-
tie 'Prix de Rome 1990, Architectuur en
Stedebouw & Landschapsarchitectuur.
T/m 13/1, open di t/nrvr 10-17 uur, za en
zo 14-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal. Kerkberg 2. Tekenin-
gen van de Puerto Ricaanse kunstena-
res Susana Herrero Kunhardt. T/m 6/1
1991, open do t/m zo van 13-17 uur. Het
Raadhuis, expositie van de Vlaamse
schilder en graficus Roger Raveel. T/m
21/12.

BRUNSSUM
Galerie 'Het Kijkraam', Akerstraat 124.
Expositie van de beelhouwer Markows-
ki en leerlingen van de Fijnschilder-
school 'Driemaal Nul. T/m 23/12, open
di t/m zo 14-18 uur.

in gesprek
Rector

Het zij mij vergund een kantteke-
ning te plaatsen bij het artikel over
het vermoeid afscheid nemen van
de heer Goessens als rector van het
Eijkhagencollege (LD van 12 de-
cember jl). Ten eerste was het een
vrye keuze van de heer Goessens
het rectorschap al dan niet te aan-
vaarden. Ten tweede werd en wordt
het rectorschap meer dan voldoen-
de gehonoreerd. Zie schaal 15-16.
Ten derde worden ze ruimschoots
geassisteerd door een legervan me-
dewerkers zoals conrectoren, deka-
nen, coördinators, sektiehoofden,
administrateurs etc. Ten vierde mo-
genrectoren by hun afscheid in te-
genstelling tot lager geplaatsten
soms ook nog een lintje verwach-
ten. Ten vijfde gaan directies by fu-
sies er financieel altijd behoorlijk
op vooruit. Voor leerkrachten geldt
dithelaas niet. Waarom zij wel? Mag
er aan de doorgaans veel te zware
top van gefuseerde scholen hard ge-
werkt worden, het echtezware werk'
wordt vooral geleverd voor de klas.
Dat is ook de reden waarom velen
een dekaanschap, adjunctschap etc.
ambiëren.

Kerkrade J. Pelzer

Buurtraad
Tijdens de onlangs gehouden
eerste algemene ledenvergade-
ring van de buurtvereniging
Beekstraat-Bleekplaats Schin-
veld werd Riet Wedick-Tous-
saint benoemd tot voorzitter.
Penningmeester is Riek van
Eijk. Het secretariaat is in han-
den van Nicole Hordijk, Beek-
straat 25 in Schinveld.

Geslaagd
Aan de Rijksuniversiteit in
Utrecht slaagde Miriam Seve-
rens uit Voerendaal voor het art-
senexamen.

Aan de Rijksuniversiteit in Gro-
ningen slaagde Liesbeth Brac-
kel uit Landgraaf voor het docto-
raalexamen bedrijfskunde.

Afscheid
De CDA-fractie in Landgraaf
heeft afscheid genomen van Ger
Rutten. Hij was fractievoorzitter
van die partij van 1982 tot 1986.
Meer dan 25 jaarzat hij in de raad
van Schaesberg en later in die
van Landgraaf. Ook is Rutten
wethouder geweest. Rutten
keerde overigens na de verkie-
zingen al niet meer terug in de
raad.

Van onze verslaggever

SITTARD/HEERLEN - De gemeente Sittard heeft de
Auteurswet niet met voeten getreden toen zij in mei van dit
jaar Nederlands grootste keramische fontein pal voor de plaat-
selijke bibliotheek annex muziekschool heeft gesloopt. Dat
heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald bij de behande-
ling van het hoger beroep dat de schepper van het bijna vijf
meter hoge kunstwerk, de Heerlense kunstenaar Theo Le-
nartz, had aangetekend tegen het vonnis in kort geding van de
Maastrichtse rechtbankpresident.

Gevaar

GROENE KRUIS

" Lily van der Veen: 'Mensen zijn vaak bikkelhard. Foto: PETERroozen

Van onze verslaggever

GELEEN - Het gaat hard, heel hard
met het vrijwilligerswerk dat Lily
van der Veen uit Geleen nu al gerui-
me tijd doet voor het Koningin Wil-
helminafonds (KWF), beter bekend
als 'de kankerbestrijding'. Begin dit
jaar stortte ze zich enthousiast op
het organiseren van rommelmark-
ten in Zuid-Limburg. Elke cent die
de bezoekers meebrachten, werd
overgemaakt naar het KWF. Maar
haar werk is onderhand 'big busi-
ness' geworden, want eind deze
maand opent ze speciaal voor de
kankerbestrijding een winkeltje op
de hoek Pieter-/Dohmenstraat in
Oud-Geleen, waar ze tweedehands
spullen te koop aanbiedt.

Ze doet dit met volle tevredenheid,
want aan het begin van 1990 stelde
ze zich tot doel 3.000 guldenin te za-
melen voor de kankerbestrijding.
Nu, bijna twaalf maanden later,
heeft ze in haar uppie al meer dan
10.000 gulden brjelkaar gebracht.
„Het gaat inderdaad heel hard",
moet ze toegeven. „Het is net alsof
ik een eigen zaak heb."

Maar wie verwacht dat de buiten-
wacht applaudisserend langs de zij-
lijn staat, komt bedrogen uit. Veel
mensen blijken Lily van der Veen-zelfex-kankerpatiënte - het licht in
de ogen niet te gunnen. Want, zo re-
deneert men maar al te vaak: je
moet toch hartstikke gek zijn om bij
temperaturen rond het vriespunt op
de zaterdagse markt in Maastricht
te gaanstaan om spulletjes te verko-
pen. Uitsluitend voor een ideëel
doel? Dat doet toch geen mens.
Want wie werkt er tegenwoordig
nog voor niks?

Afkeuring
Mensen denken zo iets niet alleen,
ze laten hun afkeuring ook vaak
hardop blyken. „Je zult het meeste
geld wel in je eigen zakken steken",
zo zijn ze meermalen luidkeels de
kraam van Lily van der Veen voor-
bijgelopen. Het waren opmerkingen
diehaar niet in de koude kleren zyn
gaan zitten. „Vaak ben ik brullend
thuisgekomen. En zei ik tegen m'n
man dat ik er nog het liefste mee zou
stoppen, zó bikkelhard zyn de men-

„Ik had 3.000 gulden als doel en dat
zijn er meer dan 10.000 geworden. Ik
wildeeen winkeltje en datheb ik ge-
kregen", zegt de Geleense, van-
morgen weer kou-kleumend op de
Maastrichtse markt te vinden is. Ze
staat erop dat vermeld wordt dat
haar doorzettingsvermogen ook een
positief effect op anderen heeft.
„Gisteren kreeg ik een uitnodiging
van een mevrouw uit Elsloo die bin-
nenkort bij haar thuis een pianocon-
cert geeft. De entree is 10 gulden en
"de entree van de eerste 25 bezoekers
is bestemd voor de kankerbestrij-
ding. Die mevrouw trof ik voor de
eerste keer op mijn rommelmarkt,
en nu doet ze hetzelfde als ik. Is dat
niet fantastisch?"

sen", zegt ze. Negatieve geluiden
kwamen volgens haar meer dan
eens uit de hoek van professionele
standhouders, bang als ze waren

voor concurrentie.
Om alle schijn van oneerlijkheid te
vermijden geeft ze de namen van
mensen die niks kopen maar toch

een donatie willen geven, door aan
de regionaal secretaris van het
KWF. Die benadert op zijn beurt de
gulle gevers en stuurt hen vervol-

HEERLEN. Wachtdienst v
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weeken' li
24 uur doorlopend S 711400. WU
dagen, tijdens werkuren, S 713' S
NUTH - VOERENDAAL - SIM?f)
VELD. Wachtdienst voor spoe«)i
vallen ® 04405-2995. .<*
BRUNSSUM - SCHINVELD "][
BEEK. Wachtdienst voor spoed*
vallen ® 259090.
HOENSBROEK - MERKELBE»■!
BINGELRADE. Wachtdienst 1)
spoedgevallen S 225588. ■*KERKRADE. Voor spoedgev» i
is de dienstdoende verpleegku'e
ge bereikbaar onderS 462222. i
EYGELSHOVEN - LANDGRA t
Wachtdienst voor spoedgevü*1ü
S 323030.

(Informatie over avond- en W-L
einddiensten van artsen, tanoT'
sen, apothekers en het GroJV
Kruis.) ht

ARTSEN
SloopLenartz-fontein
in Sittard was legaal

Hofbeslecht principe-strijd in voordeel gemeente Brand brouwt
half miljoen

hectoliter bier
WIJLRE - De Koninklijke
Brand Bierbrouwerij BV in
Wijlre bereikte gistermid-
dag weer een mijlpaal. Het
is namelijk voor het eerst
dat in één jaar meer dan
500.000 hectoliter bier werd
gebrouwd. Directeur Thijs
Brand was aanwezig om het
recordbrouwsel zelf met de
peilstok 'af te steken', zoals
dat in brouwerskringen
wordt genoemd.

Samen met het bereiken
van deze belangrijke mijl-
paal in het 119-jarig bestaan
van de brouwerij, werd te-
vens een nieuw, interactief
besturingssysteem voor het
brouwproces en volledige
wortbehandeling in gebruik
genomen. Het zogeheten
HL 2000-systeem van de fir-
ma's Huppmann en Pro-
Lite is ontwikkeld voor de
nieuwste generatie Siemens
procescomputers, de 5155.

HEERLEN. Voor spoedgev^
TIGH (brandweercentrale) o*-1
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBRO^
Voor spoedgevallen eigen huis1
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor sp"
gevallen eigen huisarts bellen. . i
SCHIMMERT. Voor spoedgeval
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zate!
12 uur vlg. telefoonbeantwoO1
van eigen huisarts. Voor spoe-
vallen éérst telefonisch contact
nemen met de dienstdoend ■
Van zaterdag 12 uur tot zondag'
gen 10 uur Hanssen, S 452870*
zondagmorgen 10 tot maandag*1

gen 8 uur en van dinsdag I*L
woensdag 11 uur Schi>-'
S 452176. Van woensdag 11
donderdag 8 uur van P
S 452879.
SIMPELVELD - BOCHO-*-1
Weekend: Mom, Karolingensf
27, S 443938; 24 en 25 decefl-
Schepers, Baneheiderweg 5
choltz, 5,441213; 26 december J
ne, Dr. Ottenstraat 48, © 440333
SCHAESBERG. Zaterdag Me
Frans Erenslaan 32, S 313186; ■dag Ypma, Schumanstraat ■ j
S 320660; 25 en 26 december VP ,
burg, Lichtenbergerstraat |
S 322072. J
ÜBACH OVER WORMS - N*- !
WENHAGEN. Eigen huisarts 'len. d

,
VOERENDAAL. Praktijk W
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscer*^!
Hoensbroek-Noord kunnen d***»
nacht bellen, S 214821.

Met het nieuwe systeem kan
de brouwer via een lichtpen
het proces via drie grote
kleurmonitoren globaal en
gedetailleerd volgen en
waar gewenst bijsturen. Te-
vens worden alle gegevens
over het brouwproces vast-
gelegd en zodat die later
kunnen worden geanaly-
seerd. Brand is de eerste
brouwerij ter wereld die
zon systeem opstart.

Geleense ex-patiënte opent eigen winkeltje, maar:

Werk voor kankerfonds
roept veel afgunst op

gens een officiële bedankbrief. Zo-
dat de mensen weten dat er geen
cent aan de strijkstok blijft hangen.
„Het kost me alleen maar geld en
veel vrije tijd", zegt mevrouw Van
der Veen, wiens rommelmarkten
ten behoeve van de kankerbestrij-
ding steeds meer volk zijn gaan
trekken. Op de laatst gehouden
markt in Sittard kwamen liefst 660
mensen af. Lily beloofde zichzelf op
haar ziekbed dat, als ze ooit beter
zou worden, ze zich volledig zou
gaan inzetten voor andere kanker-
patiënten.

Daden
In de afgelopen maanden heeft ze
samen met haar man en vrijwilli-
gers hard gewerktom het voormali-
ge woonhuis op de hoek Pieter-
straat/Dohmenstraat op teknappen.

Het is de bedoeling dat ze in het
nieuwe jaar haar winkeltje drie da-
gen per week openstelt voor men-
sen die geïnteresseerd zijn in twee-
dehands spulletjes. Maar ook staat
de deur openvoor wieer slechts een
kopje koffie wil komen drinken.

In deze agenda zijn ook de dieiï
tijdens de Kerstdagen opgenoinl0
APOTHEKEN. 5
De avond-, weekend- en zondC
diensten beginnen op vrijdagaC
en eindigen de volgende week C
dagochtend om 8.30 uur. L
BRUNSSUM. Van de Wouw, DC
straat 153, S 251620. S(
HEERLEN. Hardy, Kerkradeif50-52, S 416374 en Heerlerh**
Corneliusplein 2, S 211377. B(
TIGHS 711400. a
LANDGRAAF. Lempers, HoI
straat 5 Schaesberg, S 310r
Voor spoedgevallen dagen n*«
bereikbaar. ij
KERKRADE - EYGELSHOV(
Schönefeld, Hoofdstraat
S 452523. v
KERKRADE-WEST. SnijoJ
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 46Ö
Zaterdag van 10.30 tot 16uur eni
dag van 12 tot 13 uur en van 18 W
uur. Voor spoedgevallen dag
nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOt
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim
veld, S 441100. Zaterdag van U
15 uur en zondag van 14.30 tot
uur. Voor spoedgevallen kan i
terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, I*
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen ci
apotheek (bgg TIGH S 711400)*

TIGH - HEERLEN.
S 711400

Het organiseren van rommelmark-
ten blijft ze er 'gewoon' by doen,
maar als haar winkeltje aanslaat
gaatze daar de meeste aandacht aan
besteden. Lily van der Veen voelt
zich in haar element omdat ze haar
ideaal toch in daden heeft kunnen
omzetten, en dit in weerwil van an-
deren die veelbetekenend naar hun
voorhoofd wezen.

Limbricht pakt uit
met bloemencorso

Van onze verslaggever

SITTARD - Een voor deze provin-
cie ongekend bloemencorso, waar-
van de organisatiekosten ruim een
kwart miljoen gulden belopen. Een
festijn waarbij ook minstens tien
praalwagens uit Rijnsburg - een
van Nederlands toonaangevende
corso-steden - hun opwachting
zullen maken, tegen een decor van
naar schatting 40.000 toeschou-
wers.

Geen luchtkasteel van een ambi-
tieuze lokale VW, maar een op-
zienbarend evenement waarvan
plaats en datum reeds beklonken
zyn. Immers, de tweede zondag
van augustus 1991 moet de bontge-
kleurde stoet in het Sittardse kerk-
dorpLimbricht voorbijtrekken.

Het doorgaan van de prestigieuze
bloemen-optocht werd desgevraagd
bevestigd door W. Meijer. Als ad-
junct-directeur van een Sittardse
drukkerij heeft hij zitting in het or-
ganiserend comité, waarin voor het

overige louter vertegenwoordigers
van Limbrichtse verenigingen zit-
ting hebben. Met grote stelligheid
zegt Meyer er zeker van te zijn dat
het festijn volgend jaarzomer door-
gang vindt, hoewel de eerste spon-
sors die het benodigde kapitaal die-
nen op te hoesten volgens hem nog
moeten worden benaderd.

Meijer: „Nee, dat laatste wordt ze-
ker geen probleem. Daarvoor zijn
we als comité ook al veel te ver met
de voorbereidingen. Het wordt een
machtig spektakel. Behalve de gro-
te praalwagens uit Rijnsburg is er
wel degelijk ook een inbreng uit
onze eigen contreien. Daarbij moet
je bijvoorbeeld denken aan perso-
nenauto's die van boven tot onder
met bloemen worden opgeschikt."

Overigens liet Meijer nog weten dat
het konvooi Rijnsburgse bloemen-
wagens speciaal met het oog op het
evenement eerst in Gronsveld
wordt opgetuigd en gejureerd, om
vervolgens op de dag zelf naar Lim-
bricht te worden gedirigeerd.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, © "J

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

TANDARTSEN

KERKRADE ■*- Basisschool De
'Doorkijk in Kerkrade krijgt na vijf
jaar touwtrekken bij Gedeputeerde
Staten van Limburg en de Raad van
State 30.429 gulden van de gemeen-
te voor de reparatie van het dak, die
in 1986 alwerd verricht. De raad wil-
de dat eigenlijk niet, maar moest ak-
koord gaan omdat Kerkrade een
procedurele fout maakte.

Kerkrade betaalt
schooldak tóch HEERLEN - HULSBERG -RENDAAL. Weekend: MooneU, ,

lein 8, S 711271; 25 dece^Ploumen, Heerlerbaan .*,
S 414587; 26 december: Quad^Pappersjans 56, S 212928. Sv3
uur van 11 tot 12 uur. B.g.g» *
S 711400. JKERKRADE - ÜBACH OJAWORMS - SCHAESBERG - N J,<f
WENHAGEN - EYGELSHO»JWeekend en beide kerstdagen:
sems, Terbrugge 43 Eygelsh0 t
S 352318. Spreekuur van 11*3 U
12 uur en van 19 tot 19.30 uur* ,
SIMPELVELD - BOCHOLTjf
GULPEN - VAALS- WIJLRE ' Vd
TEM. Weekend: Rijksen, Va%
haagweg 14 Vaals, S 04454--L
beide kerstdagen: Coenen, fjj
Laevenstraat 21 Ransdaal, S "„"■i j
1927.Spreekuur van 11.30 tot -^
en van 17.30 tot 18 uur. n
BRUNSSUM - SCHINVE^)!
NUTH - HOENSBROEK - Sc%
NEN. Weekend en kerstdagen1 j
linger, Burg Pijlsstraat 2 Sch--I*,!
S 04493-3986. Spreekuur van 'tot 12 uur en van 17.30 tot 18 uW

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dieren-3

wordt eventueel doorverwezeI

king van WZL gevraagd, omdat de
eigen, kleine zuiveringsinstallaties
in de toekomst niet meer aan de -
strengere - milieu-eisen kunnen
voldoen. Het is dan ook de bedoe-
ling dat die installaties, in Wehr, Ha-
vert en Bergden, met ingang van
1993 worden opgeheven.
Om aan de zwaardere eisen te kun-

Van onze verslaggever

SITTARD/SCHINVELD - Het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
(WZL) in Roermond is bereid offi-
cieelvanaf 1993 dezuivering van het
rioolafvalwater uit de Duitse ge-
meenten Selfkant en Gangelt over
te nemen. In de praktijk wordt dit

afvalwater al gezuiverd in de WZL-
installaties in Susteren en Schin-
veld. Met ingang van 1 januari 1993
wordt het werk officieel overgedra-
gen als de partijen een 30-jarig con-
tract hebben getekend.

De gemeenten Selfkant en Gangelt
hebben eerder dit jaar de medewer-

Over deafsluiting van het langjarige
contract moet het algemeen bestuur
van het waterschap nog een besluit
nemen. Het WZL heeft echter enke-
le voorwaarden gesteld. Zo moeten
de Duitse gemeenten zelf zorgen
voor de aanlegvan de aansluitingop
de transportleidingen van het Ne-
derlandse waterschap.
Het onderhoud van deze leidingen
blijft, ook op Nederlands grondge-
bied, voor rekening van de Duitse
gemeenten. Tenslotte zullen deze
gemeenten tarieven betalen op
grond van debestaande WZL-veror-
dening.

Voorwaarden

nen voldoen zouden de Duitsers
fors moeten investeren. De drie in-
stallaties zijn echter van een derma-
te kleine omvang, dat hoge investe-
ringen niet rendabel zyn.

Waterschap Roermond bereid werk over te nemen

Selfkant stopt met
zuivering afvalwater

Kosten belopen ruim kwart miljoen gulden

Het Sittardse college besloot inder-
tijd tot sloop over te gaan omdat de
keramische zuil sterk verloederd
was en daarmee 'een potentieel ge-

De onwrikbare standpunten van
beide partijen lagen in de slepende-
ook door de landelijke media op de
voet gevolgde- discussie, dievooral
een principieel karakter had, mij-
lenver uiteen. De gemeente was im-
mers van oordeel dat enig onder-
houd van het desolate kunstwerk in
geen enkele verhouding (meer)
stond tot de daarmee gemoeide kos-
ten.

Lenartz van zijn kant heeft er van
meet af aan op gehamerd dat elke
gemeente jegens haar kunstbezit
een 'eeuwigdurende' onderhouds-
plicht heeft. Bovendien beschuldig-
de de Heerlensekunstenaar het Sit-
tards stadsbestuur ervan zijn crea-
tie, waarvan de oplevering in 1977
zon tachtig mille had gekost, syste-
matisch te hebben laten verpaupe-
ren.

" Tot grote woede van Theo Lenartz werd zijn fontein ge-
sloopt. Volgens het gerechtshof in Den Bosch handelde de ge-
meente Sittard daarmee echter niet illegaal.

Foto: PETERROOZEN

vaar' voor passanten vormde. Bo-
vendien' was het gewrocht naar de
mening van B en W 'vandalisme-ge-
voelig'. Tot intense verontwaardi-
ging en onbegrip van Lenartz wei-
gerde het stadsbestuur - vooral uit
financiële overwegingen - op diens
eis in te gaan het twaalf jaar oude
monument aan een grondige op-
knapbeurt te onderwerpen. Inte-
gendeel, het Sittardse college wen-
ste het vonnis in hoger beroep niet
af te wachten en liet de fontein op
zaterdagochtend 19 mei in alle
vroegte door de slopershamer neer-
halen.

Tot verbijstering van Lenartz en de
Nederlandse kunstwereld oordeel-
de deze laatste in februari jongstle-
den al dat de uit 1912 daterende
Auteurswet géén absolute garantie
biedt voor het voortbestaan van
enig kunstwerk. Het Bossche Hof
heeft dit vonnis nu dus bekrachtigd,
waarmee de gemeente Sittard in het
gelijk is gesteld. In concreto bete-
kent dit voor Lenartz dathij af moet
zien van de gepeperde schadeclaim
die hij de gemeente in het vooruit-
zicht had gesteld.

Vrijdag 21 december 1990 " 18
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De arbeidsongeschikte
schaamt zich niet meer

Hij zei dat gisteren bij de officiële
vorming van het Arbeidsongeschik-
ten Platform Limburg. Het APL is
de bundeling van twee organisaties
in Limburg, die al langer samen-
werkten. Maar met ingang van gis-
teren komen ze op alle fronten een-
drachtig op voor de belangen van
het arbeidsongeschikten.

Want hoewel het beeld rond ar-

beidsongeschikten enigszins veran-
derd is in de afgelopen jaren, blijkt
het nog zeer belangrijk te zijn men-
sen, die gedeeltelijk arbeidsge-
schikt zijn of volledig zonder (be-
taald) werk zitten, de nodige dosis
zelfvertrouwen te geven.

De voorgangers van het APL - de
Arbeidsongeschikten Samenwer-
kingsorganisatie Limburg en het

Platform van wao/aww-groepen en
gehandicaptenorgansiaties Lim-
burg- hebben al een mentaliteitsve-
randering bij hun doelgroepen kun-
nen bewerkstelligen. Voorzitter
Baetsen: „De arbeidsongeschikte
schaamt zich niet langer, omdat hij
in de situatie waarvoor hij nu ook
openlijk uitkomt, noodgedwongen
terecht is gekomen."

Terwijl allerlei andere instanties
zich eroprichten voor de arbeidson-
geschikte weer in economische zin
een oplossing te zoeken, schetste
Baetsen, hadden de belangenorga-
nisaties een ander doel voor ogen.
„De wao-beweging is het symbool
voor de succesvolle maatschappe-
lijke reïntegratie."

* Van onze verslaggever

n,A*HD - Tot voor enkele jaren
j,, in het openbaar nog zonder
'om gesproken over uitke-
"Jfekkers, als het ging om men-

l(#e geen betaald werk meer
lV en verrichten - vaak buitenc i ichuld. Maar het woordgebruik
fcf-gs veranderd, zo signaleerde

pMer van het Arbeidsonge-lt«n Platform Limburg, G.
Jen, gisteren in Sittard.
1„yeen in de politiek had het

J uitkeringstrekkers. Nu durft
r^id meer dat woord uit te spre-
'nl-a* s net symhoolvoor de ver-eng in het beeld over mensen
Wft betaald werk," kon Baetsen
fto opluchting vaststellen.

oor nieuwe afspraken rond isolatie woningen

Minder geld voor
meerkosten 'Beek'

De warme start
van Jos van Rey

" In de zomer van 1989 werd een voorkeurstemmen-actie gevoerd om Jos van Rey terug in
de Tweede Kamer te krijgen. 'Stuur Jos naar Den Haag' bleef toen zonder succes. De Lim-
burger, die hier op defoto zijn eigen stem uitbracht voor de kamerverkiezingen september
vorig jaar, haalde onvoldoende voorkeurstemmen. In januarikan hij echter alsnog plaats-
nemen op het pluche. Archieffoto: JEROENKUIT

Eigen Kindeke Jezus

de eventuele meerkosten van het
isolatieprogramma van woningen
rond 'Beek' mee af te dekken.

ming zal op zeer korte termijn moe-
ten worden gegeven want volgens
de gisteren gemaakte afspraken
moet de inspraakprocedure voor de
aanleg van de Oost-westbaan op 15
januari van het volgende jaar van
start gaan.

Ook moet het ministerie van Finan-
ciën (en ook Economische Zaken)
op korte termijn instemmen met de
nieuwe afspraken. Het is niet on-
waarschijnlijk, zo wordt in Haagse
kringen opgemerkt, dat minister
Wim Kok van Financiën zal eisen
dat de drie bijdragende ministeries
binnen hun begrotingen over de be-
treffende jaren ruimte vrij maken
voor het extra geld dat zij ter be-
schikking willen stellen voor de
meerkosten van isolatie.

Voordat dat kan gebeuren moeten
eerst echter alle financiële aspecten
geregeld zijn. Lukt dat niet dan
treedt verdere vertraging op bij de
aanleg van de Oost-westbaan. Het
kabinet benadrukt daarbij overi-
gens nadrukkelijk dat de tijdelijke
nachtvliegregeling die binnenkort
van kracht wordt, inhoudt dat de
F-27 Hushkit op 'Beek' kan blijven
vliegen. Tussentijds moet worden
bekeken of hieraan vastgehouden
kan worden.

mond en Keipen (het oostelijk
deel, Roermond-Duitse grens,
zal op aandrang van de Kamer
toch voor 2010worden aangeleg).

Van Rey ten voeten uit: brutaal,
wars van 'betutteling' door de
overheid - „het komt nog eens
zover dat je geen tafel met vier
stoelen meer buiten mag zetten
omdat het te veel lawaai maakt"- en wars van de macht van het
CDA, dat hij nog voor zijn tach-
tigste verjaardag in de oppositie-
banken ziet belanden.

Van onze Haagse redacteur

y HAAG - Voor het opvangen van de eventuele meerkos-
Van de isolatie van woningenrond luchthaven Maastricht
p veel minder geld ter beschikking dan aanvankelijk de
[°eling was. Dat is het gevolg van nieuwe afspraken die
foyer gisteren in Den Haag zijn gemaakt tussen Gedepu-
"F6 Staten van Limburg en de ministeries van Verkeer enNtaat en VROM.

IeUwe afspraken werden nodig
een eerder bereikte overeen-

; over de afdekking van de
°sten, die voor rekening van
°vincie komen, door verzet
*t ministerievan Financiën in
■■llebak is beland. Die eerste

L-nkomst zou miljoenen gul-
ttoeer hebben opgeleverd.
PProken was dat de totale ryks-
"aBe van f95 miljoen en de pro-

e bydrage van fl5 miljoen
J* 15 isolatie van woningen na
f van de Oost-westbaan al in
'Jaren voordat met de isolatie-
Jj^amheden wordt begonnen,
"fonds zouden worden gestort.
<*e renteopbrengst over dat

fonds - preciese cijfers zijn niet ver-
strekt, maar het moet om enkele
tientallen miljoenen guldens gaan -
hadden de eventuele meerkosten
moeten worden betaald.

Nu is echter enkel afgesproken dat
de ryksbydrage (Verkeer en Water-
staat f 60 miljoen, EZ f 20 miljoen en
VROM f 15 miljoen), die vanaf 1994
in driejaarlijkse termijnen vrij
komt, wordt aangepast aan de prijs-
ontwikkeling, de inflatie dus. Het
inflatiecijfer ligt echter, zeker op dit
ogenblik, veel lager dan de rente-
stand (zon drie tegen negen pro-
cent) en dus komen er ook vele mil-
joenen guldens minder binnen om

En dat kan weer problemen opleve-
ren bij die ministeries, omdat ande-
re zaken dan moeten wijken voor
„Beek". Verschillende fracties en
Provinciale Staten van Limburg
vrezen die eventuele meerkosten
van isolatie. De Staten moeten nog
instemmen met de provinciale bij-
drage aan de .isolatiekosten, ge-
raamd op f 195miljoen. Die instem-

Allemaal projecten die Van Rey
maar hij niet alleen, van groot be
lang acht voor Limburg.

DEN HAAG - Jos van Rey is
'back in town'. En dat zullen ze
merken ook, daar aan het Bin-
nenhof. Het was er al te stil rond
Limburg, vindt de Roermondse
liberaal, die in 1989 op een onver-
kiesbare 27ste plaats kwam te
staan op de VVD-lijst voor de
Tweede-Kamerverkiezingen.
Een wat al te openhartige opmer-
king over zijn neiging het gaspe-
daalvan zijn auto diep in te trap-
pen, was daar debet aan. Ruim
15.000 voorkeurstemmen waren
niet voldoende om Van Rey te-
rug in de Kamer te brengen.

„Vroeger hingen (de PvdA-Ka-
merleden) Wöltgens en Hummel
altijd aan de bel als er iets was.
Nu staat Limburg onder aan de
berg. Ik heb de indruk dat de
Limburgse Kamerleden van
CDA en PvdA wat minder aan-
dacht aan de provincie besteden
dan onder de kabinetten van
CDA en VVD", zegt Van Rey
voor zijn doen voorzichtig.

Werkloosheid
in Limburg

licht gestegen
MAASTRICHT - De werkloosheid
in Limburg is in de maand novem-
ber met 0,1 procentpunt gestegen
en wel van 8,9 naar 9,0 procent. Het
totaal aantal geregistreerde werklo-
zen in de provincie bedraagt 44.336.

Van Rey, die geen blad voor de
mond neemt, ook niet richting
eigen partij, zoals landelijk voor-
zitter Ginjaar heeft moeten mer-
ken dit voorjaar maar zoals ook
de perikelen in de Limburgse
WD bewijzen. Afgelopen week-
einde wijzigde de ledenvergade-
ring van de VVD de door het be-
stuur van de Kamercentrale
Limburg opgestelde kieslijst
voor de Provinciale Statenver-
kiezingen van volgend jaarmaart
ingrijpend, en van Rey stond
daarbij niet aan de zijlijn toe te
kijken.

Eind november stonden 24.981
mannen als werkloos ingeschreven
ofwel 8,1 procent (was 7,9 procent)
van de mannelijke beroepsbevol-
king. Bij de vrouwen lag dit aantal
op 19.355 ofwel 10,5 procent (was
10,4 procent) van de vrouwelijke be-
roepsbevolking.

In januarimaakt Van Rey echter
zijn rentree in deKamer. Zijn ap-
partement in Den Haag heeft hij
nooit opgegeven, en gemiddeld
was hij zeker eens per week te
vinden in de residentie, om de
noodzakelijke 'contacten' te on-
derhouden zoals dat zo fraai
heet. „Burgers en bedrijven vroe-
gen mij hun problemen in Den
Haag aan te kaarten", zegt van
Rey, en dat gebeurde dan ook.
Zo schreef hij brieven aan staats-
secretaris Ter Veld van Sociale
Zaken over de problemen van
mijnwerkers met silicose.

Het landelijk gemiddelde lag ultimo
november op 8,9 en dat was 0,2 pro-
cent meer dan de maand tevoren.
Het totale aantal werkloze Neder-
landers bedroeg eind november
605.215 man.

„Ik denk dat het bestuur zich
eens achter de oren moet krab-
ben en zich eens moet afvragen
ofhet wel goed is wat het de afge-
lopen jaren heeft gedaan", zegt
de zakenman-politicus.

De oproep van de Limburgse de-
puté JefPleumeekers op de her-
denkingsbijeenkomst van 25 jaar
mijnsluiting aan 'Den Haag' wat
voor die silicose-patienten te
doen, vindt Van Rey goedkoop.
„De provincie heeft nooit wat
voor die mijnwerkers gedaan. Ik
zal Pleumeekers daar eens een
briefje over schrijven", zegt Van
Rey.

Druk
De komende jaren krijgt Van
Rey het erg druk. Hij keert niet
alleen terug in deKamer, maar is
eind november ook nog eens in
de gemeenteraad van Roermond
gekozen. Als 'lijstduwer' kreeg
hij 850 voorkeurstemmen, veer-
tig procent van de stemmen die
de WD in Roermond behaalde.
„Dat had ik niet verwacht," zegt
Van Rey, al zal zijn verkiezing
voor velen in Roermond alles be-
halve een verrassing zijn.

Dat komt omdat Thijs Wöltgens
fractievoorzitter is geworden van
de PvdA en Frans Wolters vice-
voorzitter van de CDA-fractie,
denkt Van Rey; zij hebben nu
veel andere dingen aan hun
hoofd en moeten ook meer af-
stand bewaren. En Hummel is
inmiddels uit de Kamer verdwe-
nen.

Maar opmerkelijk blijft de libe-
raal de 'zachte aanpak' vinden
van CDA-verkeersminister Han-
ja Maij-Weggen, verantwoorde-
lijk voor het schrappen en vertra-
gen van wegen en de gang van
zaken rond de Limburgse lucht-
haven. Met name het wel heel 'ti-
mide stemmetje' van de Lim-
burgse Organisatie van Zelfstan-
dige Ondernemers (LOZO), het
'bijkantoor van het CDA' vol-
gens Van Rey, irriteert hem. „Dat
was onder Maij's voorgangster
op Verkeer en Waterstaat, de li-
berale Neelie Smit-kroes wel an-
ders. Die werd af en toe te kak-
ken gezet."

De hoop weer in de Hamer terug
te keren heeft de Roermondse li-
beraal nooit opgegeven. Aan de
ene kant verwachtte hij de val
van het kabinet Lubbers-Kok,
dat Van Rey nog steeds niet de
hele rit ziet uitzitten, en ander-
zijds had hij 'signalen' gekregen
dat er wel eens wat liberale Ka-
merleden zouden kunnen op-
stappen. En dat laatste is ge-
beurd, vijf in getal, waardoor de
Roermondenaar sneller dan ver-
wacht terugkeert aan het Bin-
nenhof.

Prikkels
En dat is nu precies wat ook met
Maij-Weggen moet gebeuren,
vindt de Van Rey. Het is tijd dat
er weer iemand echt oppositie
gaat voeren, „tijd dat er iemand
komt die wat prikkels gaatuitde-
len." Van Rey zelf dus.

„Het zal wat meer reizen wor-
den", zegt de liberaal. „Maar ik
zal zowel het Kamerlidmaat-
schap als het raadswerk met veel
inzet vervullen. Aan mijn inzet
twijfelt ook niemand."
Om met een stalen gezicht te ver-
volgen: „Maar ik merk wel dat ik
een dagje ouder word, ik moet
wat eerder naar bed".

Overval
in Luik

LUIK - Twee overvallers, gewa-
pend met een revolver en traangas,
zijn donderdag een postkantoor in
Luik binnengedrongen. Zij gijzel-
den korte tijd een vrouwelyke
cliënt. De aanwezige kassier werd
gedwongen de kluis te openen. De
twee overvallers gingen in een ge-
stolen auto aan de haal. Ze maakten
slechts honderdduizend frank buit.

">
*n deze tijd van levende kerststallen

tj.^Pïeet met geleende baby, os en ezel
f^kt de basisschool Scharn uit Maas-

lcht op bijzondere wijze de aandacht.

eder Maria, in het gewone leven juf-
f^iv Ingrid, toont trots haar eigen

Jezus, Torn geheten, nu alweer
"j*T maanden oud. Terwijl haar eigen

Zef elders aan het werk is, wordt zij

geflankeerd door een van de 25 collega's
die als herders, zwervers enkoningen fi-
gureren. De leerlingen trotseerden gis-
teravond de striemende regen en be-
zochten de kerststal, gesitueerd in een
voormalige paardewei aan de Van Cal-
denborglaan. Een van defeestelijke eve-
nementen in het kader van het 40-jarig
bestaan van de school.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Hoogleraar
benoemd op

leerstoel
van Kremers

Hij lijkt in ieder geval weinig van
zijn oude scherpte te hebbenver-
loren. „Ik ben eerder politicus
geworden uit gedrevenheid dan
dat ik een geboren politicus
ben," typeert de Roermondenaar
zichzelf. „Volgens sommigen
ben ik te brutaal. Politiek bete-
kent invloed uitoefenen door
subtiel optreden, maar ik maak
juist soms boute opmerkingen.

Voorlopig heeft Limburg echter
weer een Kamerlid in de opposi-
tiebankjes zitten. En zijn appar-
tement geeft Van Rey ook na
1993 niet op.

Theo sniekers

Als het kabinet in het zadel blijft- „God verhoede het" - zal het
vermoedelijk de laatste periode
van Van Rey (45) in de Kamer
zyn. „Ik heb altijd gezegd dat ik
twee periodes volmaak in Den
Haag, en in 1993 zit ik er ruim
tien jaar."

En zo moet volgens mij een
volksvertegenwoordiger ook
zijn: een ombudsman en een
man van het volk."

Sportclubs onvriendelijk
voor vitale 55-plussers

IKOL wil experiment sportbehoefle ouderen

Oppositie
En datis de hoogste tijd ook, oor-
deelt het aanstaande Kamerlid
zelf. Nu CDA en PvdA samen in
een kabinet zitten hoor je vol-
gens Van Rey weinig meer over
Limburg in de Kamer, terwijl
daar toch alle reden voor is. De
WD'er wijst op alle problemen
rond de aanleg van de Oost-west-
baan bij 'Beek', het uitstel van de
A73 tussen Venlo en Maasbracht
en het schrappen van het weste-
lijk deel van de A6B tussen Roer-

MAASTRICHT - De Stichting We-
tenschappelijk Instituut en Histo-
risch Centrum ten behoeve van de
zorg voor Geestelijk Gehandicapten
(SWHIC), heeft prof. dr M. van Wal-
leghem benoemd tot hoogleraar in
dezwakzinnigenzorg bij de faculteit
der gezondheidswetenschappen
van de Universiteit Limburg in
Maastricht. Hij is de eerste hoogle-
raar die benoemd wordt op de Gou-
verneur J. Kremers Leerstoel.
Tydens een congresvan het SWHIC
in november 1990 is de 'Kremers
leerstoel' ingesteld met als doel de
bevordering van onderwijs en on-
derzoek ten behoeve van de zorg
voor geestelijk gehandicapten. Van
Walleghem doceert sinds 1979 als
hoogleraar in vakken die de zwak-
zinnigenzorg betreffen aan deKU in
Leuven.
Op deRL is er per 1 januari nog een
andere buitenlander als hoogleraar
aangetrokken. Dr P. Ghauri (42)
gaat doceren bij business tot busi-
nessmarketing aan de faculteit der
economische wetenschappen. De in
Pakistan geboren wetenschapper
kan bogen op een internationale
carrière. Na posten in Amerika,
Zweden en Noorwegen is hij nu
aangetrokken om de Maastrichtse
studenten te onderwijzen in marke-
tingstrategieën.

beweegsector is volgens het IKOL
een zaak van het provinciaal steun-
punt Meer Bewegen voor Ouderen
(MVBO). Dit steunpunt richt zijn
aandacht meer op de groep ouderen
die minder vitaal of mobiel zijn en
die alszodanig ook een verhoogd ri-
sico lopen.

Het Platform Ouderen van IKOL,
dat zichzelfgraag als de welzijnsma-
kelaar van Limburg wil zien, denkt
dat de provincie een commissie
moet instellen die de taakafbake-
ning tussen Sportservice en MVBO
bewaakt en het driejarig experi-
ment begeleidt.

Uit onderzoeken is gebleken dat
rond 53 procent van de Limburgers
boven 55 jaar meer dan twaalfkeer

per jaar aan sport doet en dat hun
aantal in de komende jaren snel
stygt.

Volgens drs J. -Gerats van het IKOL
voeren sportverenigingeneen 'bijna
vyandig beleid' tegenover oudere
leden. „Meestal is alles gericht op
prestatie en daar passen de oudere
leden helemaal niet meer in. Hope-
lijk dat deze instelling veranderd
kan worden want heel veel mensen
boven de 55 hebben behoefte aan
sportbeoefening en dienen daar-
voor ook de nodige ruimte in de let-
terlijk zin van het woord te krijgen.

Dat vergt van sportorganisaties on-
der andere dat niet alles binnen een
club draait om het eerste team of elf-
tal."

VnEirN/ROERMOND - 'Jonge*
'Nrth men aIS net gaat °m eCh"
'taj beoefening nauwelijks aan
%*,.£ moet het veelal 'zelf uit-
JJJ-in ' e groep tussen 55-plus en
?* viVaarvan een *=root °^ccl

e sporten, kan weinig ge-
■,o°k d

sP°rtverenigingen vinden
SVj-,.? Overkoepelende en onder-
i/V*-. e organisaties in Limburg
>lu siWemig te bieden. Dat is dej'tistjf Van een onderzoek van

lt> L t voor Kategoriaal Over-
Mmburg te Roermond.

tVers k*
dat zeer nadrukkelijk

i?'-V.» * maakt tussen 'bewe-
id ewPorten', denkt dat een drie-i^b^P^iment van Sportservice

sOui vitale 'Jonge' ouderen
""w ulaas kan gaan bieden. De

l 't ' Ty */■/ Koud en guur...

" Mfc^IpUJARDIN
» | \4. fcuöN -^e vieux met <^at

!*^V' A 'tikje1 extra!
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Groen licht
Kamer voor

invoering GVS
DEN HAAG - De Tweede Kamer
heeft gisteravond ingestemd met
het nieuwe Geneesmiddelen Ver-
goeding Systeem, waarmee staats-
secretaris Simons (Volksgezond-
heid) besparingen wil bereiken op
de groei van de kosten van het me-
dicynengebruik. Diverse woord-
voerders, zoals Lansink (CDA), Bec-
kers (Groen Links) en Kohnstamm
(D66), lieten wel blijken nog wat
twyfel te hebben, maar die twijfels
waren toch niet voldoende om Si-
mons nu nog af te remmen bij zijn
voornemen het GVS op 1 april in te
yoeren.
De meerderheid van de Kamer liet
blijken er niet voor te voelen de
staatssecretaris een formele toe-
stemming te onthouden, totdat een
door de Ziekenfondsraad ingestelde

commissie zich gebogen heeft over
het GVS. Een motie van het WD-
Kamerlid Franssen, waarin het ka-
binet gevraagd wordt pas na het
verschijnen van de rapportage van
deze commissie een formeel besluit
te nemen, kreeg geen meerderheid
in de Kamer achter zich.

De overige woordvoerders in het
debat zeiden het zeer onwaarschijn-
lijk te achten dat deze commissie
een zodanig rapport zou uitbrengen
dat het GVS fundamenteel gewij-
zigd zou moeten worden. Beperkte
wijzigingen in de systematiek moe-
ten mogelijk zijn volgens deKamer-
meerderheid en Simons toonde zich
daartoe ook bereid.Hij zei dat het
voor de hand ligt dat de commissie
ook actiefblijft in de periode dat het
GVS al is ingevoerd, omdat ook dan
gaandeweg kan blijken dat aanpas-
singen nodig zijn.

Simons zei er echter van uit te gaan
dat dat vóór het overgrote deel aan-
passingen zullen zijn die niet op het
politieke niveau tot stand gebracht
hoeven te worden.

[ CTwiJNGRACHT^HHEATERL^^k RODAHAL '
De Rodahal en het
Wijngrachttheater zijn gesloten
van 24 december t/m 1 januari.

Directie en medewerkers
wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1991.

officiële mededeling
DEN HAAG - Minister Dales (Bin-
nenlandse Zaken) is het roerend
eens met de Tweede Kamer dat het
rijksoverheidspersoneel volgend
jaarmoet worden verminderd. Maar
zij vindt het teriskant zich te binden
aan een toezegging van het aantal
van 2.000, zoals een Kamermeerder-
heid onder aanvoering van CDA en
PvdA wil. De christen-democraat
Paulis en de socialist M. Zijlstra
wensen in een motie de voorgeno-
men verhoging van het aantal rijks-
ambtenaren met 2.000 in 1991 te
schrappen.

Dales legt zich
niet vast op

2.000 ambtenaren
minder in 1991Duitsland drong aan

op snelle aanleg A68
Vervolg van pagina 1

DEN HAAG - Het voor Limburg meest opvallende (positieve)
resultaat van de stemmingenover de SW-moties is de doorde
Kamer gewenste spoorverdubbeling op de verbinding Roer-
mond-Venlo-Nijmegen vóór 2010. In elektrificatie van die ver-
binding was al voorzien in het SW. Maij-Weggen had zich ge-
zien de hoge kosten van het project aanvankelijk verzet tegen
de wens van het CDA de verbinding Roermond-Nijmegen
voor 2010 dubbelspoors te maken en daartoe op te nemen in
het SW.

De CDA-fractie, daarin gesteund
door de andere fracties hielder ech-
ter aan vast. Volgens CDA-woord-
voerder Thys van Vlijmen komt de
half miljard gulden die het project
moet kosten bovenop de f2O mil-
jard die het kabinet al heeft uitge-

trokken voor de verbetering van het
openbaar vervoer in ons land.

Het project maakt dan deel uit van
de tweede fase van 'Rail 21', het am-
bitieuze spoorwegprogramma van
het kabinet en de NS. Met die twee-

de fase moet rond de eeuwwisseling
worden begonnen. Het zal van de fi-
nanciële ruimte en deplanologische
ontwikkelingen afhangen of de rea-
lisatie van het Limburgse spoor-» wegproject nog vóór 2010 gereed
komt of wat later, aldus Van Vly-
men. In principe echter voor 2010
zegt de CDA'er.

Wegen
Maij-Weggen legde zich gisteren de-
finitief neer bij de wens van een Ka-
mermeerderheid om derijksweg 68
voor wat betreft het gedeelte Roer-
mond-Duitse grens toch voor 2010
aan te leggen. Maij had de hele A6B,
Keipen-Roermond-Duitse grens,
aanvankelijk uit het SW geschrapt.
Een en ander betekent wel dat een
ander project zal moeten wijken

voor de aanleg van het stuk A6B dat
f25 miljoen kost.

Het besluit toch in te stemmen met
de aanleg van het oostelijk deel van
de A6B voor 2010 is mede ingegeven
onder Duitse druk, zo maakte Maij
gisteren duidelijk. Haar Duitse
ambtgenoot Zimmermann heeft
Maij een brief hierover geschreven.
De Duitsers willen namelijk aan
hun kant van de grens een weg aan-
leggen die aansluit op de A6B. Maij
zal binnenkort overleg aanvragen
met de Duitsers om de plannen op
elkaar af te stemmen.

De werkzaamheden aan beide zij-
den van de grens zullen ongeveer
gelijktijdig moeten beginnen, aldus
de verkeersminister. Aanleg van het
westelijk gedeeltevan de A6B, Roer-
mond-Keipen, blijft uit het SVV ge-
schrapt.

Dales wilde daar gisteren niet aan.
Zij onderschrijft de opvatting van
deKamer dat de voor 1990 geldende
formatie voldoende moet zijn. Maar
Dales' probleem is dat eventuele
toezeggingen nu haar in probleem
kunnen brengen 'als de op handen
zijnde efficiency-operatie en herbe-
zinning op het functioneren van de
rijksoverheid roet in het eten gooi-
en.

Cursus omgaan
met kinderen

Bureau’s voor
onderwijs fuseren

SITTARD/MAASTRICHT - De
Stichting Ouderschap start in ja-
nuari weer nieuwe cursussen 'om-
gaan met kinderen' voor ouders. De
lessen worden gegeven in Sittard en
Maastricht. De cursus bestaat uit
tien bijeenkomsten van ieder twee
uur. De cursus kost 15 gulden per
avond, aanmelden kan op telefoon-
nummer 043-255109.

De grootste teleurstelling voor het
provinciebestuur, overheden en be-
drijfsleven vormt ongetwijfeld het
eindresultaat voor wat betreft de
A73, de 'ruggegraat' van Limburg.
De gang van zaken rond deze weg is
op een stevige nederlaag voor de
CDA-fractie uitgedraaid. Wilde het
CDA aanvankelijk dat Maij de door
haar opgelegde vertraging bij de
aanleg van deze weg gewoon weer
ongedaan zou maken, uiteindelijk is
het er op uitgedraaid dat de 'regio'
dan zelf een groot deel van de aan-
legkosten van in totaal f 500 miyoen
moet betalen. En dat is vrijwel ze-
ker, zowel financieel als politiek,
onhaalbaar. In januarivindt over de
A73 overleg plaats tussen kabinet
en provinciebestuur.

Een PvdA-motie om de vertraging
bij de aanleg van de A73 te benutten
voor nadere studie naar de moge-
lijkheid de weg aan te leggen op de
westoever van de Maas (en niet vol-
gens plan aan de oostkant), haalde
het gisteravond zoals verwacht niet.
CDA en WD zijn daar tegen.

MAASTRICHT - Het onderwijsbu-
ro ROB te Meerssen en het onder-
wijsbureau CAS te Maastricht fuse-
ren per 1 januarien gaan verder on-
der de naam 'Stichting Onderwys-
bureau Zuid-Limburg' (OZL).
Het OZL geeft ondersteunende
dienstverlening aan 140 scholen in
Maastricht en omgeving. Binnen
drie jaar wil de nieuwe stichting de
fusie hebben afgerond. De vijfen-
dertig personeelsleden worden dan
in één gebouw gehuisvest.

Minister niet
met dienstauto

op vakantie
DEN HAAG - Ministers die per
dienstauto met chauffeur heen en
weer rijden tussen hun huis en hun
departement zullen niet worden
aangeslagen voor de inkomstenbe-
lasting. Vakantiereisjes naar het
buitenland met de dienstauto zijn
echter uit den boze.
Dat staat in een notitie over de 'fis-
cale behandeling van onkostenver-
goedingen en enkele andere emolu-
menten toegekend aan politieke
ambtdragers. De problematiek
werd actueel toen door de Oort-wet-
geving gewone burgers aftrekpos-
ten moesten aantonen, terwijl onbe-
laste vergoedingen sterkwerden in-
geperkt. De Kamer heeft felle kri-
tiek geuit op het lange uitblijven
van de notitie, waardoor mensen
met een politiek ambt lange tyd in
het onzekere bleven.

§ Waterschap
Zuiveringschap
Limburg
BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt, gelet op artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne, bekend datbij besluit van het
dagelijks bestuur d.d. 20 december
1990 onder een aantal voorschriften
vergunning is verleend ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren aan R.8.8. Dakpannen
8.V., Maaseikerweg 1 te Susteren
voor het lozen van bedryfsafvalwa-
ter, huishoudelijk afvalwater en re-
genwatervia de gemeentelijkeriole-
ring en de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie Susteren op oppervlakte-
water (ingeschreven onder nummer
V9O-133).
De beschikking, alsmede de aan-
vraag en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 24 december
1990 tot en met 23 januari 1991 ter
inzage en wel- op het kantoor van genoemd zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te Roermond op werkdagen van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur (afdeling Algemene Za-
ken);- ten gemeentehuize van de ge-
meente Susteren, Raadhuisplein
1 te Susteren, elke werkdag van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur, alsmede elke maandag-
avond van 19.00 tot 22.00 uur in de
Reinoudthal te Susteren.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van
de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne staat tot het einde van
de beroepstermijn beroep open bij
de Afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State voor
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig ar-

tikel 20, 21 of 22, tweede lid of 28,
eerste lid, onder c van de Wet al-
gemene bepalingen milieuhygië-
ne bezwaren hebben ingebracht;

d. enige andere belanghebbende,
dieaantoont dat hij daartoerede-
lijkerwijs niet in staat is geweest
overeenkomstig artikel 20, 21 en
22, tweede lidof 28, eerste lid, on-
der c van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne bezwaren
in te brengen.

De beschikkingwordt na afloop van
de beroepstermijn van kracht.
Gedurende de beroepstermijn kan
tegen de beschikking beroep wor-
den ingesteld bij de Afdeling voor
de Geschillen van Bestuur van de
Raad van State.
Het beroepschrift - dat geen schor-
sendewerking heeft - dient in twee-
voud ingesteld te worden bij de Af-
deling voor de Geschillen van Be-
stuur van de Raad van State, Kneu-
terdijk 22, 2514 EN Den Haag.
Voorts kan tot het einde van de be-
roepstermijn, met toepassing van
artikel 107 van de Wet op de Raad
van State, een verzoek tot schorsing
van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorzie-
ning worden gedaan bij de voorzit-
ter van de Afdeling voor deGeschil-

len van Bestuur van de Raad v*
State, Kneuterdijk 22, 2514 EN De
Haag.
De beschikking wordt alsdan n^van kracht voordat op dat verzoek-
beslist.

Roermond, 21 december 1990.

Het dagelijks bestuur vn*

>g/ Waterschap
Zuiveringschap

"S^^ Limburg
BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van het «
terschap Zuiveringschap Limbu;
maakt bekend dat het voornem1-^is tot wijziging over te gaan van *
op 9 augustus 1990, nummer V9O °" Jaan B.V. Metaalindustrie Caj:
Kerkrade verleende vergunning"'
gevolge de Wet verontreiniging*^
pervlaktewateren voor het loZ£j
van bedrijfsafvalwater, huishoü^lijk afvalwater, regenwater en k°2water via de gemeentelijke riole*-'" f
en de rioolwaterzuiveringsinstaJJ "<
tic Kerkrade-Kaffeberg op opPe
vlaktewater. .
De wijziging heeft betrekking i
een verzoek van het bedrijf om?
thans geldende saneringsterPl^
van 1 november 1990 te wijzigen 9,
te verlengen tot 1 juli 1991.
Dit vanwege de omstandigheid <jj
de noodzakelijke aanvullende z!j
veringstechnieken in de pr-ïj'T
niet binnen de gestelde sanerinS
termijn kunnen worden gereM
seerd.
Voorts dient de totaalvracht v 1
9.000 gram per etmaal voor de mfj
len chroom, koper, nikkel en zii**Jworden gewijzigd in 9.000 gram Pj
week. jj
De stukken met betrekking tot «
voorgenomen wijziging liggen "!
inzage van 24 december 1990 tot -1
met 7 januari 1991 en wel- op het kantoor van genoemd z*j

veringschap, Kapelaan Sarsstr"
2 te Roermond op werkdagenv^
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 W
16.00 uur (afdeling algemene n (

ken);- ten gemeentehuize van de
meente Kerkrade, Marktstra*
te Kerkrade, tijdens kantooru^op de Dienst Ruimtelijke prfjj
ning, Volkshuisvesting en 3
en bovendien iedere zaterdag
9.00 tot 12.00 uur in de bib11!, ]
theek, p/a Kloosterraderweg
Kerkrade.

Tot het einde van de termijn w^ (
binnen de stukken ter inzage lü**^ j
kunnen tegen het wijzigen van t
verleende beschikking gemotW'**. *.

de bezwaren kenbaar worden » (
maakt bij het dagelijks bestuur \,
het Waterschap Zuiverings<*n jj
Limburg, Kapelaan Sarsstraat f6040 AH Roermond.
Degene die een bezwaarschrift . -,
dient, kan verzoeken zijn pe^o^ \
lijke gegevens niet bekend te
ken. i
Roermond, 21 december 1990.

j. I
Het dagelijks bestuur v** .

" Het kasteel Grasbroek met de opmerkelijke ronde traptoren van baksteen en speklagen.
- Foto: PETER ROOZEN

Kasteel te huur
voor vierduizend
piek in de maand

SITTARD/LIMBRICHT - Een
eigen kasteel voor vierduizend
piek per maand. Sinds kort kan
dat in Limbricht, waar tussen
Sittard en Bom het zestiende
eeuwse kasteel Grasbroek na een
miljoenen kostende restauratie
te huur staat. De Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumen-
ten in Nederland is eigenaar van
het kasteeltje met de opmerkelij-
ke ronde traptoren van baksteen

en speklagen.
De vereniging was aanvankelijk
van plan oud-burgemeester
Frans Feij, die voorzitter van de
vereniging was, als
kasteelheer/huurder te contrac-
teren. Na nogal wat bedekte toe-
spelingen van subsidieverstrek-
kende instanties, die de verhuur
aan de voorzitter van de vereni-
ging wat al te doorzichtig von-
den, zag Feij verleden jaar af van

een verhuizing naar Limburg.
Voor rentmeester Molle van de
Vereniging in Heeze een nieuwe
zorg erbij, want goede huurders
zijn schaars. „Wij zien er liever
geen restaurant of kroeg in. Te-
genwoordig zit in elk kasteel al
een herberg...", zegt rentmeester
Molle.

De vereniging heeft inmiddels
makelaar Ruijters in Sittard in
de arm genomen om het kasteel
te slijten. Het kasteel dat drie
verdiepingen en een zolder telt
heeft een vloeroppervlakte van
ongeveer drie maal 150vierkante
meter en heeft marmer-, lei-, en
parketvloeren. Bij het make-
laarskantoor zelf liet een woord-
voerder weten te denken aan een
architectenbureau, een show-
room of eventueel toch een res-
taurant of wijnproeverij. Van ho^
reca-restricties is niets bekend.

'Levensverzekering'
voor seropositieven

DEN HAAG - Sefopositieven
kunnen volgend jaareen 'levens-
verzekering' afsluiten bjj een
stichting die speciaal voor hen
wordt opgericht. De Nederland-
se Vereniging van Levensverze-
keraars zal daarvoor een fonds
stichten, dat door de onafhanke-
lijke stichting wordt beheerd.

Het geld voor dat fonds moet
door middelvan premies door de
seropositieven zelf worden opge-
bracht. In ons land zijn zon
15.000 tot 30.000 mensen die be-
smet zijn met het Aids-virus hiv.
Zij worden tot nog toe door de le-
vensverzekeringsmaatschappij -en geweigerd.
Onder het motto 'draag elkan-

ders lasten' worden deze mensen
ondergebracht in de Stichting
Voorziening voor Seropositie-
ven, die in junivan start gaat. De
stichting werkt zonder winstoog-
merk. Als oprichter van de stich-
ting zorgen de levensverzeke-
raars voor een startkapitaal van 5
miljoen gulden. Daarnaast wordt
know-how ter beschikbaar ge-
steld.
De overlijdensdekking varieert
het eerste jaar van minimaal
8.000 gulden tot 96.000 gulden.
Aan het einde van de looptijd
van vijftien jaar variëren de be-
dragen van 22.500 tot 270.000 gul-
den. De basispremie voor het
laagstverzekerde bedrag is 125
gulden per maand. "»■

Premies
IPR lager

DEN HAAG - De percentages
van de Investeringspremierege-
ling Regionale Projecten (IPR)
worden verlaagd voor projecten
die in november en december
van dit jaarzijn ingediend.
Staatssecretaris Van Rooy van
economische zaken heeft hiertoe
besloten, omdat de laatste dagen
bijzonder veel projecten zijn in-
gediend. Het percentage daalt
voor vestigingsprojecten van
22,5 naar 15 en voor uitbreidings-
projecten van 9 naar 6.
Het totale budget voor de IPR in
dit jaar wordt gehandhaafd op
255 miljoen gulden. Premie-aan-
vragen die met ingang van vol-
gend jaarworden ingediend wor-
den behandeld onder een nieuw
regime, dat naar verwachting be-
gin volgend jaar zal worden ge-
publiceerd.
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In januari overleg over R73 tussen kabinet en provincie
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£' GEZELLIG UIT £:
k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar café dancing - disco - braderie - <

ïttHefdoek gaa^rVo^it|
flj wlWlm 1 I

■^iTiPI L.--T Heerlen Maastrichts Salon Orkest in kerstsfeer Heerlen K H.M. St. Pancratius, kerstconcert - t
Wmaaaar^^ 0.1.v. André Rieu 1230 u tI \ÊamaaTaT\ ' ' ' IMIL WÉL Heerlen Luk Wijns: Vuil Spel, cabaret - 20.30 u. Kerkrade Tjeu Zeyen en Yvonne Zeyen-Nijsten, J

"*WÊt ■ Sittard Moordspel, thriller van Anthony Shaffer Sittard Ritmic Group, kerstconcert - 1 2.00 u.
M| met o.a. Ton Lensink en Huub Stapel uitverkocht! f

rciï 1' "* mÊÊL^-^aaM ILKM ■ mV4M^ 1jVX£Mï£M*±i!llu\zl4mma Heerlen Het Kruis van Bourgondië „Katchen *-']
aWk h^^ÊÊmaM Heerlen De Notekraker uitverkocht! Heilbronn" van Heinrich von Kleist (tone*3 *

■ B Sittard Kerstfeest met Berdien Stenberg - am**9 -
t^^^^^^^WwfttmKawaÊ 19.00 u. uitverkocht! Heerlen Clouseau uitverkocht!
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11 \\VmÊk 1 Heerien "^ïïrrsr^^"^ ""^ EnraZK^f0" _
■r'-g^JB W.. van Rijthoven - 15.00 u. ' "

*^F 'sf/m lam W sittard Weihnachtsoratorium van J.S. Bach K^^iSUSKJdLiaSuiiLéßifl *******"*'■ m.m.v. Limburgs Symphonie Orkest, Ora- Heerlen Meidskes van Mergel - 20.30 u.
Wk.//£^ÊL£ma\ ■ torium Vereniging Sittard en div. solisten - (Kleine zaal) .

.;4 \^B^t*^mm^^^^\fop dOflC'er Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij' anders vermeld.

UatcheO Llil uperlen* TUCATCDDHII 2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-. Reservering van plaatskaarten is eveneens
" 07 dcc ln n I nCH I LIIDUII Verkrijgbaar en inwisselbaar bij mogelijk via de Landelijke Reserveerlijn van
dag-'' ■■■-■■■«■■»"»"■ alle Nederlandse theaters. 11.00-23.00 uur: 070-3617710. . ■

i \ IWij zien u graag in de schouwburg! \
\\ \ stadsschouwburg /^^"l I wijngracht-' TMVW I I 'de stadsschouwburg' ryTJI
\ \ J^ heerlen *r^am\ muziektheater fCj 1 sittard IZAj
\ y^0"^ VamaW kerkrade

kassa: 045-716607 Tel. kassa: 045-454141 | Tel. kassa: 046-510616
Heerlen: gewijzigde openingstijden: 24 || Kerkrade: kassa en CCK/Rodahal geslo- s| Sittard: kassa en adm. gesloten van 24 |

Q^ en 31 dcc. 10.00-12.00 u. M ten van 24 dcc. t/m 1 jan. M dcc. t/m 1 jan.



Hangpartij remiseVan onze sportredactie vermeende gebruik van andriol
aan toegevoegd.Paul Boels

in functie
MAASTRICHT _ Mr. Paul Boels is
sinds eergisteren officieel lid van
ftet Sectiebestuur Betaald Voetbal
,^ de KNVB, belast met de porte-
■euille technische zaken. De ter-

!, *Ün waarin tegenkandidaten ge-
jste*d konden worden is verstreken.

] "°egin januari ga ik met betrokke-,en rond de tafel zitten om een
eeld te krijgen van wat er allemaal

' P me af gaat komen", aldus Boels.: r"5 heb de afgelopen weken tijd ge-. £a<-* om me te oriënteren. Vanaf nu
i we concreet aan de slag
-.aan." ,

Gert-Jan Theunisse
gebruikte andriol

ROTTERDAM - Wielrenner
Gert-Jan Theunisse heeft een
aantal malen het testosteron an-
driol gebruikt en reageerde
mede als gevolg van die prepara-
tie positief bij drie dopingcontro-
les in 1988en 1990.Dat is een van
de conclusies in een onderzoek,
dat de stichting Continuïteit Be-
roepswielersport Nederland
(CBN) ten tijde van Theunisses
contract bij Panasonic instelde
naar diens overtredingen van het
dopingreglement.

Theunisse wacht momenteel 'in
ondraaglijke onzekerheid' op de
uitspraak van zijn beroepszaak
bij de arbitragecommissie van de

Maar hoe Karpov koppig probeer-
de, hij kwam geen steek verder te-
gen de ijzeren defensie van Kaspa-
rov, die zijn rémise-aanbod na in to-
taal negen en een half uur (over
twee dagen) en 86 zetten zag geho-
noreerd.

Afgebroken stand: Karpov, wit: Kbl, Df"2,
Tf7, Pds, Ld3, pionnen b2, b4, e4. g2, h3.
Kasparov, zwart: KhB, DeB. Ta7, Pb3, Lg7,
pionnen d4, d6, g6, h5. Zettenverloop: 41.
b4-b5, Ta7-al + , 42. Kbl-c2, Pb3-c5, 43.
Tf7xg7, KhBxg7, 44. Df2xd4+, DeB-e5, 45.
Dd4xes+, d6xes, 46. b5-b6, Tal-gl, 47. Pds-
-e3, Tgl-el, 48. Pe3-c4, Tel-gl, 49. Pc4-e3,
Tgl-el, 50. Pe3-c4, Tel-gl, 51. b2-b4,
Tglxg2+, 52. Kc2-c3, Pcs-a4+, 53. Kc3-b3,
Pa4Xb6, 54. Pc3xb6, Tg2-g3, 55. Kb3-c3,
Tg3xh3, 56. b4-b5, h5-h4, 57. Pb6-c4,
Th3xd3 + ,58. Kc3xd3, h4-h3, 59. b5-b6, h3-
-h2,60. b6-b7, h2-hl (dame), 61. b7-b8 (dame),
Dhl-fl + , 62. Kd3-c3, Dfl-cl + , 63. Kc3-b3,
Dcl-dl + , 64. Kb3-a2, Ddl-a4+, 65. Pc4-a3,
Da4xe4, 66. DbB-c7+, Kg7-h6, 67. Pa3-c4,
De4-d5, 68. Ka2-b2, e5-e4, 69. Dc7-f4+, Kh6-
g7, 70.Kb2-c3,Dds-d3+, 71. Kc3-b4, Dd3-d4,
72. Df4-h4, Kg7-f7, 73. Kb4-b5, Dd4-ds+, 74.
Kbs-b4, Dds-d4, 75. Dh4-h7+ , Dd4-g7, 76.
Dh7-hl, Dg7-d4, 77. Dhl-h4, Kf7-gB, 78.
Dh4-f4, KgB-g7, 79. Df4-cl. Ke7-f6, 80. Kb4-
b5, Dd4-d5 + ,81. Kbs-b4. Dds-d4, 82. Kb4-
b5, Dd4-ds+, 83. Kbs-b6, Dds-d4+, 84. Kb6-
c6, Kf6-e6, 85. Pc4-e3, Dd4-a4+, 86. Kc6-b6,
Da4-b4+, remise.

De combinatie van al die facto-
ren zou de merkwaardige, afwij-
kende ratio's van Theunisses
hormoonspiegels in de Tour van
'88 en de Waalse Pijl en de Subi-
da Arrate in 1990 hebben veroor-
zaakt. Andriol is een verboden
preparaat, dat zorgt voor een
kort, maar fel stimulerend ana-
boleneffect, en zou snel uit het li-
chaam moeten zijn verdwenen.
Met andere woorden: Theunisse
zit wel raar in elkaar, maar is for-
meel gezien gewoon positief. Hij
heeft zich, hoewel hij dat ten stel-
ligste blijft ontkennen, met sti-
mulantia ingelaten, die niet zijn
toegestaan.

allerminst vrij te pleiten.
Tijdens onderzoeken is de afge-
lopen maanden komen vast te
staan, dat Theunisses hormoon-
spiegel onder bepaalde omstan-
digheden wordt beïnvloed door
een te hoge testosteron-aanmaak
en een te laag epitestosteron.
Ook het gebruik van bepaalde
cortisonen-zalfjes is" opgevoerd.
Nu wordt er door anderen het

UCI, bij welke instantie hij een
verzoek heeft ingediend om
strafvermindering. Officieel is
Theunisse tot 13 december 1991
geschorst. Deze week zou hem
de uitspraak van zijn appel mon-
deling worden meegedeeld. De
nieuwe feiten, die gisteren onder
andere ook door het weekblad
Nieuwe Revu naar buiten wer-
den gebracht, lijken hem echter

door hans straus

Roda kan Been
niet betalen

Nol Hendriks wil niet opdraaien voor kosten Rotterdammer Racing Genk
uit beker

LUIK - Racing Genk, mogelijk
de nieuwe club van Mario Been,
is gisteravond in de achtste fina-
les van de Belgische voetbalbe-
ker uitgeschakeld. De Limbur-
gers verloren in Luik van beker-
houder Club Luik met 2-1. Die
stand werd pas bereikt na ver-
lenging. In een andere wedstrijd
versloeg Charelroi op eigen veld
tweede klasser Waver met ruim
veschil: 5-0.

# Mario Been (links),
schudt de hand van
Silvio Diliberto. De
transfer van Been

naar Roda is
onzeker.

Foto: DRIES LINSSEN

LYON - Gari Kasparov is bijna 'bin-
nen. De wereldkampioen schaken
is door een zwaarbevochten remise
in de 21ste partij voor de tweekamp
tegen uitdager Anatoli Karpov nog
slechts een half punt verwijderd
van behoud van de titel voor een
nieuwe periode van drie jaar. Hij
heeft daar drie partijen de tijd voor,
maarzal de zaak morgen in het 22ste
treffen willen beklinken.

Het duel was een dag eerder inLyon
afgebroken na de veertigste zet van
de met zwart spelende Kasparov.
De experts wisten toen niet goed
raad met de gecompliceerde stel-
ling, die op het bord was achterge-
bleven. De meesten vonden echter,
dat als er iemand beter stond, dat
Karpov was, waarbij een enkeling
zelfs meende, dat de uitdager winst-

kansen bezat.

Even leek het er rond de vijftigste
zet op, dat de partij door zetherha-
ling snel in remise zou eindigen.
Karpov week echter met 51. b4af,
waarop Kasparov een pion terug-
won. Voor de deskundigen was het
duidelijk, dat de wereldkampioen
in de analyse de stelling na 52...Pa4
schaak op het bord had gehad. Hij
speelde telkens bijzonder snel. ROTTERDAM - Het bestuur van

Spartak Moskou voelt er veel voor
om de thuiswedstrijd tegen Real
Madrid voor de kwartfinales van het
Europa Cup-toernooi voor lands-
kampioenen naar het Feyenoord-
stadion te verplaatsen. De Russen
hebben in het Oostenrijkse Linz,
waar Feyenoord en Spartak elkaar
deze week in een zaalvoetbaltoer-
nooi tegen kwamen, bij directeur-
sportief Ger Lagendijk geïnfor-
meerd naar de mogelijkheden om
op 20 maart in deKuip te spelen.

VCH
bekert verder

jq^RKRADE - Roda JC is er gistermorgen niet in geslaagd
üd-Feyenoorder Mario'Been vast te leggen. Ofschoon de eer-

v e training van de Rotterdammer in Kerkrade bevredigend
j^liep en het kostenplaatje van Been, een transfersom van
3*ooo gulden, geen probleem is voor Roda, konden beide par-
Jen niet tot een overeenkomst komen. De besprekingen wer-

l*? 11 afgebroken nadat duidelijk werd dat de begroting van de
| herkraadse club niet genoeg ruimte bood voor het salaris vanp-en.

Beckenbauer
trainer af bij

Marseille

HEERLEN - De volleybalsters van
VCH hebben de derde ronde van
het nationale bekertoernooi bereikt.
In een tam, plichtmatig afgewerkt
duel versloeg de Heerlense ploeg
streekgenoot NMS/Rapid met 3-0
(15-12, 15-5, 15-10).

VCH, met Gaby Kaczmarek in de
basis voor de afwezige Jackeline
Willems, blokkeerde zwak in de
openingsset. Mede daardoor kon
NMS/Rapid een 5-1 achterstand on-
gedaan maken en via Margot Copal
en winst in de rallies uitlopen naar
10-11. Gaby Goessens nam bij de
thuisploegvanaf die fase de spelver-
deling over, resulterend in meer
tempo. Serverend zorgde Erna Spij-
kers voor een definitieve kloof: 15-
-12. Met een duidelijk beter verzorg-
de netverdedigingwist VCH daarna
het scoreverloop te dicteren: 15-5 en
15-12.
In Velden speelde Henzo/Oikos een
kat en muispelletje met VC Velden.
De equipevan coach Ton Croese be-
nadrukte het grote niveauverschil
met duidelijke setcijfers: 0-3 (7-15,
7-15, 9-15). In de derde ronde heeft
VCH een uitwedstrijd tegen de win-
naar van het duel Swinta tegen VCG
geloot. Oikos reist naar Meijel voor
een confrontatie met Peelpush.

De heren van VCH hadden in Asten
alleen tijdens de eerste set enige
moeite met het enthousiaste Vocas.
In het verdere strijdverloop vervul-
de de thuisploeg een figurantenrol
tegen de vlot combinerende Heerle-
naren: 0-3 (14-16, 8-15, 5-15). VCH
ontmoet in de volgende ronde VC
Hom.

V&L heerst in derby
Sittardia met neus op de feiten gedrukt: 15-22

hem graag hebben, dat staat buiten
krjf. De zaak hangt echter niet van
mij af."

Jammer
Been zelf was ook tevreden. „Het
liep prima, al mis ik conditie en
wedstrijdritme. Heel jammer dat er
nog geen zekerheid is, want ik wil
nou onderhand wel weer voetbal-
len. Bij Roda spelen Silvio Diliber-
to, Itené Hofman, Alfons Groenen-
dijk en Michel Boerebach. Allemaal
jongens die ik ken, waarmee ik
graag aan de slag zou gaan."

De voornaamste reden voor het niet
aantrekken van Been moet gezocht
worden in het tekort op de begro-
ting van de Kerkraadse club. Roda
kwam in de rode cijfers na de aan-
koop van MichelBoerebach. Dat te-
kort is inmiddels aangevuld met het
geld dat gemoeid is met de transfer
van Pierre Blattler, dieper 1 januari
naar Sankt Gallen in Zwitserland
gaat. Het Roda-bestuur voelt er nu
niets voor een nieuw tekort te creë-
ren door de transfer van Mario
Been.

"O^el onmiddellijk nadat de on*

"ten *=en vastliepen, vertrok-
&oh ccn> diens zaakwaarnemer
f}? Maaskant en Roda-bestuurslid
D^ JHendriks naar Racing Genk om
tty* gaan of deRotterdammer daar
bai,, emc** van net seizoen aan de"«kan.
ge Hendriks was zichtbaar teleur-
"lan na net gesPrek met Roda-
*ieii? ger Hens Coerver. „Het liefst
v *« Mario bij Roda spelen. Als het
fcld e C*UD n'e*; mogelijk is het
tot 0p *e hoesten, moeten ze zich
SQL.^Ponsors wenden. Roda be-
%h over voldoende co-sponsors
f*»n °e komst van Been te financie-
üah'-u, en moet daarvoor niet bij mij
%r °P.Pen* die tijd is voorbij. De
staa hlyft voor Roda op een kier
"-ier tot maanc-a£* Als meri er dan
b**e ln geslaagd is het geld bijeen te
°1d ~n' brengen we Been elders

Vreemd
ü« ft , *" lsche eersteklasser Racing
VQJV-s dan de eerste gegadigde.

tter Van der Meulen van
ioUd Wil Been graaë inlijven. „Wij
Op |~en hem als derde buitenlander
6iSe ürinen stellen. Voor ons zijn de
r *o k Van Been geen probleem. Ma-
fer*)h?^ vanmiddag (gistermiddag
*W u " k gegeven geïnteresseerdte
Üf^

w-0 houden contact met Hen-
bLi? en veovachten maandag eenSllssing.»

tterdammer beweert echter
Wft niet staat te springen om
Hst öelgië te gaan. „Ik stond al op

ga nt 'n Kerkrade naar een huis
"Oe^ an zoeken. Daarmee geef ik
Bpe* Wel* aan hier graag te willen
"le Dn- Ik vind het vreemd dat bei-
tic^ aitijen er niet uit zyn geko-

n ageerde verrast toen hij met-
iera detraining naar deauto werd
M^as jSeerd door zaakwaarnemer
fe hetant- Niet in net minst vanwe-
go^jg *eit dat zijn eerste training bij

e<-n >reden tot tevredenheid gaf.
h 1 str "te en draaide als vanouds

?oide met afgemeten passes.
JW^ rainer JanReker was goed te
6 bi6'1 over de verrichtingen vanv^hde middenvelder. „Ik wil

PARIJS - Franz Beckenbauer zal
bij de Franse voetbalclub Olympi-
que Marseille worden vervangen
door een nieuwe trainer. De Duitse
coach, die problemen heeft met zijn
werkgever Bernard Tapie, krijgt
een andere positie binnen de club:
die van technisch directeur. Dit
heeft Tapie gisteren meegedeeld.

Beckenbauer, als speler en coach
succesvol bij de Duitse nationale
ploeg, klaagde de laatste weken in
interviews onophoudelijk over zijn
situatie bij de Franse topclub. Hij
beschuldigde de eigenaar van de
club, Tapie, van inmenging inzaken
die alleen een trainer aangaan.

Jean-Pierre Bernes, de manager van
Marseille, beschreef Beckenbauers
periode bij de club als een misluk-
king. Hij zei dat de Duitse trainer
niet goed overweg kon met de spe-
lersgroep. Na overleg met Tapie
heeft Beckenbauer besloten toch bij
de club te blijven, maar in een ande-
re -nog niet bekende- functie. Tapie
verklaarde dat hij binnen vijf dagen
de naam van de nieuwe trainer be-
kendmaakt. Intussen neemt Holger
Osieck, de assistentcoach, de zaken
waar." Paul Lbuwers dringt,

op de huid gezeten door
Ashwin Versteegden en
Paul Kikken, door de

V&L-defensie.
Foto: PAUL KUIT

Van onze medewerker
MICHEL JANSSEN

Linford
vier duels
geschorst

Van onze sportredactie
ZEIST - De tuchtcommissie van de
KNVB heeft Fortuna-spits John
Linford voor vier duels geschorst.
De schorsing is het gevolg van de
rapportage van de waarnemer tij-
dens de wedstrijd NEC-Fortuna Sit-
tard. Linford zou in dat duel verde-
diger Hoeks een klap toegediend
hebben. Linford heeft dat altijd ont-
kend, terwijl ook scheidsrechter Eg-
bertzen geen onregelmatigheid had
vastgesteld.

„Vandaar ook dat we in beroep te-
gen die straf gaan", zei manager
Jack Opgenoord desgevraagd. „De
scheidsrechter heeft niets gezien en
er waren geen t.v.-beelden als aan-
vullende bewijslast. De tuchtcom-
missie is alleen afgegaan op het rap-
port van de waarnemer en de uit-
spraken van NEC-speler Hoeks".

Door in beroep te gaan is Linford in
elk geval voor zijn afscheidswed-
strijd morgenavond tegen Heeren-
veen speelgerechtigd. Linford, die
tussentijds werd gecontracteerd,
heeft dan zijn sportieve bijdrage ge-
leverd en zal na de winterstop, die
na dit weekeinde ingaat, niet meer
inzetbaar zijn.

In de derde ronde om de Neder-
landse handbalbeker bij de vrou-
wen versloeg SVM gisteravond Lo-
real met 15-12. Bij rust was de stand
8-5. Vanavond (aanvang 20.30 uur)
spelen de herenploegen van Swift
Roermond en NOAV een duel voor
de competitie in de eerste divisie.

doelman Theo Boers zich op naar
het niveauvan Mastenbroek en toen
Veerman rhet vier, vijf treffers in
zijn eentje de Sittardse produktie
kon compenseren braken moeilijke
tijden aan voor Sittardia. Het gevaar
van de Volendamse schutter werd
weliswaar ingedamd door mandek-
king, maar Versteegden en Klinkers
wisten raad met de ruimte die aan
de Sittardse cirkel ontstond.

SITTARD - Met een verdiende 15-
-22 overwinning in een derby die zel-
den bracht wat ervan gehoopt
mocht worden, drukten de handbal-
lers van Hirschmann/V&L buur
VGZ/Sittardia op depijnlijke feiten.
Met een falende opbouwry en een
verdediging, die met name in de
tweede helft fout op fout stapelde
kon Sittardia geen moment aan-
spraken maken op meer daneen bij-
rol.

Aanvallend bleef Sittardia knoeien.
Habraken, noch Vijgeboom konden
lijn brengen in het spelen Louwers'
aandeel beperkte zich tot een aantal
pogingen die te weinig rendement
opleverden. Het kwam zelfs zover
dat cirkelspel Lambert Schuurs
zich met de opbouw van zijn aanval,
moest gaan bemoeien: duidelijker
kon de onmacht van de Sittardia-
opbouw niet worden gedemon-
streerd.
Tussen de 45steen 50ste minuutviel
de beslissing: Versteegden, Klin-
kers en nogmaals Versteegden
brachten de stand op 12-17 en V&L
speelde een gewonnnen wedstrijd.
De uiteindelijke 15-22 stand was ze-
ker niert geflatteerd en brengt de
Geleners op een tweede plaats: drie
punten achter koploper E&O, dat
de lachende derde was bij deze der-
by.
Voor Sittardia scoorden: Louwers (4),
Schuurs en Tummers (3), Habraken (2), Vij-
geboom, Goffin en Consten (ieder 1). De
doelpunten van V&L kwamen op naam
van: Veerman (8), Klinkers en Versteegden
(5), Jacobs, Kikken, Wiltenburg en Wanders
(1).
Stand: 1.E&O 14-25; 2. V&L 14-22;3. Sittar-
dia 14-21; 4. Tachos 14-20; 5. Hermes 14-18;
6. Aalsmeer 14-17; 7. Esca 14-12; 8. Blauw
Wit 14-12; 9. Hellas 14-10; 10. HVT Eindho-
ven 14-7; 11. OSC 14-3; 12. Hengelo 14-1.

V&L speelde in de eerste helft ook
niet groots, maar liep halverwege de
tweede helft onthutsend gemakke-
lijk wegvan zijn tegenstander. In de
eerste helft vielen er weinig doel-
punten te noteren. Een feit dat vol-
ledig voor rekening van de thuis-
club kwam. Enerzijds slaagden de
Sittardse aanvallers er slechts spo-
radisch in enige lijn in hun actie te
brengen en aan de andere kant
bracht Sittardia-doelman Dick Mas-
tenbroek de Geleense schutters tot
wanhoop en zorgde in zijn eentje
dat de wedstrijd bij de rust nog niet
was beslist.
De Geleense aanvallen werden met
veel meer overtuiging uitgevoerd en
het weinige handbal waarvan in de
matig bezette Sittardse hal viel te
genieten was van Geleense makelij.
De 6-7 voorsprong van V&L bij de
rust gaf de krachtsverhoudingen
dan ook op geen enkele manier
weer.

Compenseren
In de tweede helft werkte V&L-

Goede start
ijshockeyers

kO R̂MEER - Het Nederlands
S^fno -^team is biJ net vierlanden-
u?^ sta«in oetermeer voorspoedig

irn ge§aan. Oranje won de eer-
b izOennationale wedstrijd van het

j
tegen Oostenrijk met over-se«de cijfers: 4.L

*>njNir?llB k!asseverschil tussen de
*t» (j

e' drie en de nummer acht
>^n o *anden was in Zoetermeer
?&« frake- De 350 toeschouwers
pel, jlen levendig, doch rommelig
X Orwderland speelde gretig en> een nri Jk deed het, op basis
S. r\ lets betere techniek, rustig
k^Ük-f VeriT*oeidheid bij de Oos-
-3 e^e spelers, die de laatste we-
lft af\v fWaar competitieprogram-

de tw en' hrak de ploeg vooral
eede^en derde periode op.

Vrijdag 21 december 1990 "21Limburgs Dagblad

sport



Vrijdag 21 december 1990 "22

lüiiM k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - bioscoop \^mumw—- m̂mw^.—-^mumw,—- k̂mmW—■^mmxmr^m

Dancing HOUSMANS Montfort
Zaterdag 22 dcc HURRICANE

Eerste kerstdag MONTE-CARLO
Tweede kerstdag LA VITA

IHÉJ Llï^fTllßM

Discotheek G.1.M.M.1.X.
Zaterdag 22 december Tony Scott
Rijksweg-Zuid 43, Sittard Zaterdag 29 dectaberUose in the blues

" * _✓■** épr^ï*,maama\w\

ROCKY

Dancing
Gorissen |■ 1 Brunssum j|

JE Zaterdag dansen met orkest

1 RHAPSODY TRIO
§jj Wij wensen al onze klanten,
ft vrienden en bekenden

_^~ ,^^^ T^^ VANAVONDLA DILIGENCE LA STRADA
4*"** é\ -. 2e KerStda9
C^^rSpm^W^ or I IM A

>yXp Oud-jaars avond groot Sylvesterbal met
een begrip in Limburg THI- NF-lAf FQIIR

Wij wensen al onze clientèle, vrienden en
bekenden een zalig kerstfeest.

JINGLEBF.LLS
KERSTPROGRAMMA

Vrijdag 21 dcc.: Christmas Party
Zaterdag 22 dcc.: EX-T.V.S.
Zondag 23 dcc.: i.v.m. kerstmarkt va. 10.00 uur

open, va. 14.00 uur
topamusement
m.m.v. Lou & The New Stars
va. 20.00 uur het vervolg

2e kerstdag: The SPIKES

Uitgaanscentrum \JKm^t L^te

Eijsden (NI.) ~J^ Bel de Infolijn 04409-4271

rm^m^mmi^BwmmWDISCOTHEEK

I Las Vegas |
Sunplein 2, Landgraaf \}fB

tal. 045-312445 |Sl
Zaterdag, zondag en 2e kerstdag zijn wij ',*}Jijjixfl geopend vanaf 20 00 uur met d| I*s-
MARCOLNu reeds voorverkoop van kaarten voor >*J 5Silvesterparty (beperkt aantal) VÏ

irVil wensen onze bekenden prettige kerstdagen j*"K

w.jjj Vanal heden ook 's vrijdags swingen!!! sf|j
gv, 2e kerstdag geopend _Vi"^1 Oud- en nieuwjaar geopend. Let's have a party!!! *S
§$ UITGAANS-CENTRUM.B-FIFTY-TWO fc»

MGff.BRULSTRAAT 10,HULSBERG TEL04405^3963 Sjfe
JSSAf auW*K»*rfiKt**Ktfl(*Ml«**^.»**«Wtl**Of»*»Hf^^ SSR

j|fl TEL. 045-312510 \^ LANDGRAAF [*Vg

Hg Vrijdag, zaterdag en zondag en tg§ woensdag 2e kerstdag geopend
as. vrijdag 28 december %

1 King-Bee I
m li|S o.a. bekend van |||
«& Back Dy Dope Demand $|

Wij wensen al onze clientèle, 'jH
;&£ vrienden en bekenden prettige

kerstdagen. j|

P^ggEßÖ» I

m B-Ur]r% m! E,"Dorciclo

Mi /$C&\ Bongerd 5

Sr ®&sz&az fl"\/l >, VfbwJTT!I'" ledere vrijdag, zaterdag, zondag P/nir*"!■"», //7?-*\V* '*i-*i-t en maandag geopend üylö!
HfVi Jr^^MA "ü * Zonda9 en maanda9 10 \|*^
*Jj/M /) . ■" \ijy Cii \\ consumpties ’ 15- Vm\\
;^W r ' 1e en 2e kerstdag geopend ik^
«■^ ' ' Wt&y®} i vanaf 21.00 uur
s=^7 ' t^Sfel^jKßr ' O"11' e" nieuwjaar geopend ï£?*
■*J£| TÖ3T vanaf 20.00 uur Mr>J

Jf j^ammma Jr^ ~**m*^ ~*maaat ..» 4£Xm. i?
m MMH ’ ’ ',*dmmawßo -$m

m%%. \ \ j^sg». ■ï-'&ffl _ " «rassßkm \ \ £fft "** »<* iH

ZONDAG 23 DECEMBER :

2« voorronde van de DUTCH DANCE TROPHY
Hip Hop-dansers schrijf nog snel in en win een leuke prijs !

Maandag 24 en dinsdag 25 december is Globe gesloten, maar...
op woensdag 26 december vanaf 20.00 u.

CHRISTMAS-PARTY 1991 bethese h
<£rettige aan iedereen toegewenst f

I HET FEESTKAN BEGINNEN / 1
Na onze succesvolle Sylvesterparty van vorig jaar, liep de kaartenverkoop voor
a.s. Sylvesterparty als een sneltrein. Wij hopen dat ook jij op tijd was, want*.
DE KAARTEN ZIJN HELEMAAL UITVERKOCHT f!

Open : Vrij - Zat - Zon
Borg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tef. 046-379297\ u " ■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■■■■■'■'■ ■■■ ■■■■■■■ ' -■■■■ ■::-/- - ||J

I

HS THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

: CTUCGTCDC IM 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.
jßjK-fe - JlrltrlltrijllN I DaiisH^e meest kompleie bioscoop van 'i Zuiden

Br; - BJJV^^^r^^tk^aia^MEr^^K.^*2aßßßl ***^ aa*
Br^ . v^^^^aatßl *^ *j** ***"^C^*B^^

lp: SYLVESTERSTALLONE.TALIASHIRE, «1 "* /r-**, ? ,
■ ?*■> ■ BURTYOUNG, SAGE STALLONE, TOMMY m" - f _^
:IV ■ MORRISONen BURGESS MEREDITH in -H ""^maaaaamaaW: Am. \ ROCKY V W) *IWf: I^K ■ dagelijks om 14.15, 16.30, 19.00en 21.30 uur- : ■*■»; '. "Maak jeriemen vast! En er wordt niet gesnoven!" Ly^W
" jES; ; Altijd lachen, overal, waar dan ook met # \: 3*^ ■ MELGIBSON en ROBERT DOWNEYJR. in f %
i» i AIR AMERICA mrm.mw2-m. mm» aa. 3Sy : dagelijks om 14 00, 16.00, 18 30 en 21.00 uur ■■ MMMmfWË
lüf KIEFERSUTHERLAND, JULIAROBERTS en MaW 1
S ■: KEVIN BACON wagen zich aan een beang- " '^mw^ammmmt —I ] stigend experiment om het gebied tussen leven niu

Bunnen
verkennen. mail!LIIMERS AL H//

18.45 en 21.15 uur DJ
lior trekt een spoor van mmwmmwmwmwmmmmmwwwm'
dooreen baseball-team, *m£>ak en een huwelijk. ' .jÉPjIP' zÜVAms een echt 'itWc. <V V^tPb».
3LEM CHILD A.L. Q^iM. M.i 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 uur ■-'W^^Ê ""
reld kan deze liefde breken! I tGZièWWAYZE en DEMI MOORE in | m^FST A-L w;: <y i^i 14 00. 16 15. 18 30 en 21 00 uur s/aWStó^SJBaaS

EINE ZEEMEERMIN Bfe
'DSGESPROKENEN GEZONGEN.

'Oirectie en medewerkïstjers van *
&(5-tfeaterswensend __ D£ W.EINE

/ieerCvke^CersüCageneneen ZEEMEERMINgelukkig en gezond 1991! x-
iiiiiiïïiinnriniiii-wtiitiwwt-wwiiiiiiiniiiiiiii I BBBBBBBBBBi

I Sëwl O'KOA* ifiS J||J 4J^r^ Hartelijk welkom WM JIJ^i' 'Way en Gilbert Heygele \amW f[
|| *>J^COTJ-f&O€*£ 1
§fi IMPORT * FUNK * SOUL * HIP HOP * HOUSE #
"*■*■* lul!\"IV ITII *^S» Vanavond W
"aJl** MW # JF American Night \ '\ e**^.SX/t) tST&I m^B met de Amerikaanse dj S^K TC^A *B

JXËÈ »»hysique IJcV
s"'P,| Jr Woensdag 2e kerstdag Nfe^:"_^Sf

f Vrijdag en zaterdag geopend vanaf 2*1.00 uur ■ 2JS» tl Kaakstraat 46, Elsloo telefoon 046-379348^Ja

» I

mmmmmmaaamaammaaaamaaam mmm^mmmaaaamammaaWmamm mmmaamft''

ISvw^ wa\\I m

WANNEER DE McCALLISTERS VERTREKKEN VOOR HUN **■■■KERSTVAKANTIE VERGETEN ZIJ SLECHTS ÉÉN KLEIN DING... ■ IJ",■■ KEVIN | ■
& JJÊ - i . -j-m rz^B m\

K **JÊ¥f tmT * ■***■I V -»*-"■"■■ # P B-jKif'r? ar !■'
">".-. -jHI >!&■'"■.■*"'■-*Ji* ' Rfa^. maaW'""^BF""—**Ë^~" mËii

mWr^^Lw aWaW W . ; *%%&* \\amm. /m**\'mxy, m -*mA .. * m 'j **>*m I mmmymaaBBfwiMP^ VA al li 3

WÊmW HD ■Ti

■^9 ÜÜS bB

mTmmaamaamaamaa^^

Bf^__J| U

fr^^fcENTRALE KASSA 045 - 71 -IToÖ^^^J^
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jfMSDONKSVEER -ls het een afwijking of bezetenheid
*de sport? Kees Tijsterman heeft geen pasklaar antwoord.
jPegerging ik in januarimet mijn vrouw op ski-vakantie. In
j#besloten we naar Afrika te gaan. Als toeschouwer volgden
foen een deel van Parijs-Dakar. Vanaf dat moment was ikforen", verklaarde de 37-jarige garagehouder gisteren in
Êfftsdonksveer. Over acht dagen start hij bij het kasteel van
CPailles voor de zesde keer in de monsterrally. Met zijn
ww Mieke als navigator.

II jaar moesten de 'Tijsterman-
op het laatste moment verstek
[gaan omdat de sponsor afzeg-
Nnds dat moment - december
■ ging Tijsterman op jacht naar
Sors. Hij vond het sportartike-
"erk Rucanor en Toyota. De
fabrikant stelde twee voertui-
ter beschikking en Tijsterman
jde in Tsjechoslowakije een
ntauto die als service-wagen
»t doet. De bemanning bestaat
«me.Kies, Simon Schramm en
SiechslowaakMilan Koreny. De!Pe van de tweede Toyota wordt
)rmd door Willem Tijsterman enïuyl.
[is voor het eerst dat we meteen
'de auto deelnemen. Mijn broer
'an Tuyl zullen vlak achter onssl. Het is een soort ruggesteun,
"lijk. Om overeind te blijven
*n de concurrentie ben je wel
Nicht een 'back-car' in te zet-
[ verklaarde Kees Tijsterman

de presentatievan zijn team.

Niet slecht
Nultaten in de voorgaande afle-ggen waren niet slecht. Het
(Paar eindigde in hun klasse
't lager dan de zevendeplaats. In
'en 1989 werd het als het beste
*-team geklasseerd. Twee jaar

finishte het paar bovendien
vÜfde in het algemeen klasse-
f1tussen de fabrieksteams.
sielheidssporten moetje oppas-

sen met voorspellingen, maar ik
geef meeen goede kans de overwin-
ning in mijn klasse te behalen", al-
dus Tijsterman, die dit jaar in de
verbeterde standaard-divisie rijdt.

De dertiende editie van het geestes-
kind van de in 1986 met een helicop-
ter verongelukte Gilbert Sabine is
drastisch gewijzigd. Tachtig pro-
cent van het traject gaat over en
door het zand. „Ik heb woensdag
voor het eerst een video gezien van
het parcours. Veel zand, en dat ligt
ons wel", meende Mieke Tijster-
man. „Dat hebben we in het verle-
den al bewezen".

Gesleuteld
Kees en Mieke Tijsterman hebben
een maand geleden devoertuigen in
Tunesië getest. Gisteren arriveer-
den de twee Toyota's net op tijd in
het nationale Automobielmuseum
in Raamsdonksveer. Kees Tijster-
man had de hele nacht nog gesleu-
teld om ze te kunnen presenteren.

„De komende dagenmoeten we nog
veel werk verzetten. Het vermogen
van de auto's is opgeschroefd tot
225 pk. Er zit nog meer in, maar dat
vond ik niet verstandig. Want dan
ben je te afhankelijk van de kwali-
teit van de benzine".

Perfect voorbereid naar monsterrally Parijs-Dakar

Tijsterman laat er
reen gras over groeien

MÜNCHEN - In de
strijd tegen doping
heeft de Duitse zwem-
bond naar een onge-
woon middel gegrepen.

Alle deelnemers aan de
wereldkampioenschap-
pen van 3 tot en met 13
januari in het Australi-
sche Perth zijn opeens
slechts kandidaten ge-
worden. Zij dienen na-
melijk een anti-doping
verklaring te onderte-
kenen. Zoniet dan blij-
ven ze thuis. Zwem-
mers en zwemsters die-

bracht. Van de begelei-
dende staf wordt zelfs
een verklaring onder
ede gevraagd. Zij moe-
ten zweren de hun toe-
vertrouwde sporters
nooit in woord of daad
te hebben aangezet tot
het gebruik van dope en
dat zij dat ook niet via
derden hebben gepro-
beerd. „Het is mij be-
kend dat het afgeven
van een valse verkla-
ring onder ede kan lei-
den tot juridische stap-
pen", zo eindigt de ver-
klaring.

Anti-dopingverklaring

'Tekenplicht'
Duitse zwemmers

verklaring kent een ver-
klikkersclausule: trai-
ners, begeleiders, art-
sen, functionarissen en
andere medewerkers
die tot het gebruik van
dope aanzetten, moeten
bij de Duitse zwem-
bond worden aange-

nen te bevestigen dat zij
sinds augustus van dit
jaar, toen de gemeen-
schappelijke doping-
controle in Oost- en
Westduitsland werd in-
gevoerd,buiten de wed-
strijden om geen dope
hebben gebruikt. De

vier Forcen, het feit dat Stoitsjkov
op de voeten van arbiter Azpitarte
was gaan staan, niet bij zijn straf-
maat had betrokken.

MADRID - Hristo Stoitsjkov
mag dit seizoen niet meer
voetballen. De Bulgaarse in-
ternational van FC Barcelona
werd gisteren in hoger beroep
door de Spaanse voetbalbond
voor zes maanden en twee
wedstrijden geschorst. Boven-
dien kreeg hij een geldboete
van 28.900 gulden.

Zowel Toyota als Rucanor hield de
lippen stijf gesloten op de vraag
hoeveel geld geïnvesteerd is in het
project. Kees Tysterman wilde ook
geen cijfers prijsgeven. „Pas drie
maanden na Parijs-Dakar weet ik of
ik geld moet bijleggen, of dat ik
quitte speel. Ik kan er nu nog geen
zinnig woord over zeggen. Naar Ne-
derlandse begrippen is de financiële
steun de moeite waard, maar of het
voldoende is, weet ik pas over enke-
le maanden".

erman Snoeyink
assisteert

HennieKuiper
■

- Herman Snoeyink heeft
.Punt gezet achter zijn actieve

De 39-jarige 'ecu-
* amateur' uit Denekamp wordt
ingang van 1 januari assistent-Sleider van zijn plaatsgenoot

Jj-le Kuiper bij de formatie
Herman Snoeyink heeft

.contract getekend voor een jaar
itifen °Pt'e voor een nieuwe ver-bis. Hij werd in zijn loopbaan
r meer vijfkeer nationaal titel-

Her veldrijden bij de amateurs.

De beroepscommissie rekende de
Bulgaar dat vergrijp zwaar aan en
sloot hem voor derest van de voet-
baljaargang uit.

Stoitsjkov hele
seizoen geschorst

Beroep

Stoitsjkov werd veertien dagen ge-
leden door de tuchtcommissie twee

maanden en twee duels buitenspel
gezet wegens twee gele kaarten in
de wedstrijd om de Supercup tus-
sen Real Madrid en FC Barcelona.

De Spaanse scheidsrechters teken-
den bezwaar aan tegen de straf. Zij
vonden die te mild omdat de een-
koppige tuchtcommissie, José Ja-

FC Barcelona kan nog beroep aan-
tekenen bij het hoogste beroepscol-
lege dat ressorteert onder het Sport-
comié.

" GELEEN - Zondag worden in
Sportcentrum Glanerbrook in Ge-
leen de Limburgse veldkampioen-
schappen voor jeugdhandbalteams
gehouden. In de beide sporthallen
wordt van 10.00 tot 20.00 uur ge-
speeld.

" SEVILLA - Twee leden van de
voetbalselectie van Jong Albanië
zijn gisterochtend niet met de groep
teruggereisd naar hun vaderland.
De 19-jarige spelers hebben bij de
politie in Sevilla, de interland tegen
Jong Spanje vond plaats in Huelva,
asiel gevraagd.

" INGLEWOOD - De Philipijnse
bokser Rolando Pascua is de nieu-
we wereldkampioen in het papier-
gewicht (-48 kg) van de WBC. Hij
sloeg de Mexicaanse titelhouder
Humberto 'La Chiquita' Gonzalez in
de zesde ronde knockout.

" BOLOGNA - FC Bologna kan
twee maanden niet beschikken over
de Hongaarse vedette Lajos Detari.
De 27-jarige spelbepaler heeft een
ernstige knieblessure waaraan hij
vandaag wordt geopereerd.

" GIETEN- VeldrijderMartin Hen-
driks moet na dit seizoen op zoek
naar een nieuwe sponsor. Unigarant
heeft besloten het contract met de
renner na 1 april 1991 niet te verlen-
gen. Hendriks, die hoopt te schitte-
ren bij het WK in zijn 'achtertuin' in
Gieten, blijft wel in dienst bij het
verzekeringsbedrijf als schade-cor-
respondent en kan rekenen op me-
dewerking bij de voortzetting van
zijn wielerloopbaan.

"MORZINE - DeAmerikaanse ski-
ster Diann Roffe is voor minstens
vier maanden uitgeschakeld. De sla-
lom-specialiste blesseerde zich
woensdag bij de training in Morzine
en vertrok daarop direct naar huis.

" RHOON - De liefhebbers van het
driebanden kunnen hun hart weer
eens ophalen. Van 9 tot en met 13 ja-
nuari wordt in de Zuidhollandsege-
meente Rhoon gestreden om het In-
ternationale Kampioenschap van
Nederland. In sporthal De Omloop
komen onder meer in actie deBelgi-
sche winnaar van de wereldbeker
Raymond Ceulemans, zijn voorgan-
ger en landgenoot Ludo Dielis, de
Zweedse wereldkampioen Torbjörn
Blomdahl en de Nederlandse cory-
feeën Rini van Bracht en Dick Jas-
pers.

" ZOETERMEER - Mirjam Hoo-
man-Kloppenburg zal volgend jaar
bij de stryd om de Top Twaalf-titels
in Den Bosch, van 1 tot en met 3 fe-
bruari, worden bijgestaan door haar
privé-coach Frits Kantebeen. Het
hoofdbestuur van de Nederlandse
Tafeltennis Bond heeft besloten het
verzoek daartoe van de veelvoudige
Nederlands kampioene te honore-
ren.

" HORN - In de Homerhof in Hom
houden ZW Homerhof en KSV
Hom van 26 tot en mei 29 december
een zaalvoetbaltoernooi voor senio-
renteams uit de regio. De eerste drie
dagen beginnen de wedstrijden om
19.00 uur. Op de slotdag is de aan-
vang 13.00 uur.

" BEESEL - Op Tweede Kerstdag
houdtW Bieslo de jaarlijkseKerst-
cross met start en finish aan de St.-
Antoniusstraat. Eerste start om
13.00 uur. De afstand voor heren se-
nioren en dames is 8500 meter.

" MELICK - De jeugdafdeling van
W Vesta houdt op 24 en van 27 tot
en met 30 december een reeks
jeugdtoernooien in de Apollohal.
Hieraan nemen ruim zestig teams
deel.

" HEEL - Het Limburgs zaalvoet-
balteam speelt zaterdag 29 decem-
ber om 19.00 uur een oefenwedstrijd
tegen ZW Heel in sporthal Reuts-
dael in Heel.

Forse boete
Exeter United
LONDEN - De Engelse voetbal-
bond heeft de derde divisie-ver-
eniging Exeter United een boete
opgelegd van 28.000 pond, zon
90.000 gulden. Voorzitter Ivor
Doble dient nog eens 16.000 gul-
den te betalen en mag twaalf
maanden geen enkele functie
binnen de voetbalwereld uitoefe-
nen.

De vereniging, en de betrokken
officials, werden schuldig be-
vonden aan het frauderen met
van deFootbal Ground Improve-
ment Trust ontvangen gelden.
Exeter zou volgens de FA andere
inkomsten (waardoor de bijdra-
ge van de FIGT kleiner zou wor-
den) niet hebben opgegeven. De
beschuldigingen stammen uit
1989, het jaarwaarin Exeter voor
het eerst in de 86-jarige historie
een kampioenschap, van de vier-
de divisie, behaalde.

li s Saisies, wereldbeker Noordse
jjA «lannen, 4xlo km: 1. Zweden I

9.9; 2. Italië 1.47.05,2; 3. Zweden II
s*^ ü*-,4; 4. Noorwegen 1.47.09,5; 5. Soy-
Zn* I 1.47.51,0; 6. Sovjetunie II
»,r 52.4; 7. Duitsland 1.49.42,9. StandU.e'dbeker teams: 1. Zweden I 160 p;
loJpUë 140 p; 3. Noorwegen 120 p; 4.
'►Ou nie 1 90 P; 5- Duitsland 60 p.
ik'-vven, combinatie 5 km klassiek, 10

0Vl"ij: 1. Vialbe 28.35,7; 2. Belmondo
tkj 3- Jegorova 0.49; 4. Wille 1.53; 5.
Wk"lova 1-54- Stand wereldbeker: 1.
"94?e 70 PI 2. Belmondo 56 p; 3. Jegoro-

'7P.
TAFELTENNIS
\t, Lady-Grand-Prix,
.(.vftfinales: Wirth-Cao Yanhua 19-21,
«L 1' Batorfi-Shi Jie 21-17, 21-10; Ne-
W^ban 21-15, 17-21, 21-23; Hracho-
V^ig Liyan 12-21, 14-21; halve fina-Jl',Va° Yanhua-Batorfi 21-10, 19-21, 13--■«;(Vrban-Gang Liyan 8-21, 13-21; fina-ang Liyan-Batorfi 25-23, 21-13.

VOETBAL
-Ui»*'», oefenwedstrijd Portugal-Ver-
l*<)sa| Staten 1-0 (1-0) -8. Domingos
'ÜV Scheidsrechter: Ramos Marcos
% 3e). Toeschouwers: 2000.
\t^ibar, Challenge Cup Oost- en
J*H ?raal Afrika, finale: Oeganda - Soe-
\ *■" (1-0)- 34. Simbwa 1-0, 84. Musisi

DAMMEN
'*: jjterdam,WK junioren, vierderon-'issf^yfnian-Van Dijk 2-0, Nosevitsj-
\ ft 1-1> Van den Hurk-Paquot 2-0,h serkel-Foerman 0-2, Bubbi-Dryza

0-2, Martin-
%'el 0-2, Louis-Kartotaroeno 2-0.
S U aan **op: 1. Koyfman 8 p; 2. Van
\6^Urk 6 P; 3. Foerman, Vissers en

SHOCKEY
*W °*l*ermeer, vierlandentoernooi:

oelt? d"N°orwegen 0-2 (0-1 0-1 0-0).
Punten: Eide, Erik Kristiansen.

Van onze sportredactie
S^JjA-DVERTENTIE)
VT" 1genten over de
ïJ0r9ing op
psrdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
"s!* tussen 8 en 12 uur.

Na René Pijnen ging het snel bergafwaarts

Nederlanders ontbreken
in zesdaagse Keulen

Sterke bezetting
kerstcross AVONwinnaar. Dat gebeurde in 1961. Ook

in 1963, 1964 en 1970 zegevierde Pe-
ter Post, respectievelijk met Fritz
Pfenninger, Hennes Junkermann
en Patrick Sercu als koppelgenoot.
Vervolgens reed René Pijnen vier
keer de ereronde: in 1977 met Gün-
ter Haritz, in 1980 met Danny Clark,
in 1984 met JuppKristen en in 1987
met Didi Thurau.
Vorig jaar ging de hoofdprijs naar
het Duits/Belgische koppel Andy
Kappes - Etienne de Wilde. Ook dit
keer start genoemd duo in een favo-
rietenrol.
Volgende week donderdag begin-
nen elf ploegen aan de stryd, die tra-
ditiegetrouw tijdens de jaarwisse-
ling voor een feestelijk intermezzo
van enkele uren wordt onderbro-
ken. Op Nieuwjaarsdag om 21.00
uur wordt de finish bereikt.

Deelnemende koppels: Kappes-De Wilde,
Diehl-Günther, Stumpf-Doyle; Holenwe-
ger-Bincoletto; Wolf-Biondi; Görgen-Rel-
lensmann; Bolten-Nepp; Hess-Steiger; Veg-
gerby-Tourné; Khrabzov-Ganejev en het
Argentijnse broederpaar Juan en Gabriel
Curuchet.

HEERLEN - Atletiek-crossen in de
Oostelijke Mijnstreek zijn vaak
graadmeters geweest op nationaal
en internationaal niveau. Het par-
cours op de Heksenberg-Heerler-
heide' behoort tot de allerzwaarste
van het land. In 1987 werd daar het
Zuidnederlands kampioenschap
gehouden onder werkelijk Siberi-
sche omstandigheden. Zeker is nu
al dat de bezetting van de cross op
tweede kerstdag die van het kam-
pioenschap te Someren (6 januari)
mistens zal evenaren.

Unitas-atleet Roger Jaspers trekt
zijn spikes weer aan en dat is voor
het eerst sinds het jongste ZK op 7
januari in het Peel-gebied. Jaspers
maakte op 16 december een goede
rentree door de Kerstloop van
Maasrunners te winnen, maar ver-
wacht na zijn lange afwezigheid pas
over een maand of twee in topvorm
te zijn. De winnaar van '85, '86, '87
en '89 tipt viervoudig landskam-

pioen Tony Dirks als zijn opvolger.
Dirks is momenteel haast niet te
kloppen door atleten in de Benelux
zoals hij bewezen heeft in Tilburg
en Wassenaar. Toch heeft Jaspers
genoeg van zijn achterstand wegge-
werkt om met Jean Pierre Paumen,
Cor Saelmans en de winnaarvan '88
Luc Krotwaar mee te kunnen din-
gennaar de andere ereplaatsen. Ook
Nico Hamers, Wil Goessens en Mau-
rice Swinnen moeten woensdag bij
de top-10 kunnen finishen.

Bij de dames start Unitas-atlete Wil-
ma Rusman in het duel met haar
jonge clubgenote VivianRuyters.

Het programma, 12.00 uur: 1000 meter
volksloop tot en met 11 jaar; 12.05: 1000 me-
ter volksloop 12 tot en met 15 jaar; 12.30:
1900 meter B-meisjes; 12.50: 3300 meter
B-jongens; 13.10: 6600 meter A-jongens;
13.40: 3300 meter A-meisjes en dames 19-
-plus; 14.00: 10.000 meter heren 19-plus;
15.00: volkslopen 16-plus over 3300-, 6600-
-en 10.000 meter naarkeuze.

Sinds René Pijnen een paar jaar ge
leden afscheid nam van de wielër
sport is het met de vaderlandse in

KEULEN - Aan de zesdaagse van
Keulen, dievolgende week donder-
dag in de sporthal op Messegelande
begint, nemen geen Nederlandse
profs deel. In de Toekomstzesdaag-
se voor amateurs is slechts één land-
genoot van de partij: Erik Bos, aan
de zijde van de Belg Danny van
Bockstaele.

breng op de winterbanen snel berg-
afwaarts gegaan. Ad Wijnands had
weliswaar de mogelijkheden om
een vaste plaats in de zesdaagsen te
veroveren, maar de Eijsdenaar gaf
er de voorkeur aan om toch nog
eerst enkele seizoenen alles op de
weg te zetten. Anderen zoals Peter
Pieters, Michel Legrand, Tommy
Post en Michel Cornelissen kwa-
men slechts incidenteel voor een
baancontract in aanmerking. Kort-
om, de glorietijd met Nederlanders
in een hoofdrol als zesdaagse-ren-
ner (Peter Post, René Pijnen, wijlen

Leo Duyndam, etcetera) behoren al
geruime tijd tot het verleden.

In Keulen staat de zesdaagse voor
de negenendertigste keer op het
programma. Zes van deze gebeurte-
nissen vonden plaats in het tijdvak
1928 tot en met 1933.Daarna duurde
het tot 1959 alvorens de domstad
weer een dergelijk evenement
kreeg.

Peter Post, aan de zijde van Rik van
Looy, was de eerste Nederlandse

Vrijdag 21 december 1990"23

" Parijs-Dakar, krachtproef voor mens en materiaal.

- de grootste,, de beste -
ST. CHRISTOFFEL

k Akerstr. Nrd. 148 Hoensbroek

" Rene fijnen, rechts op devoorgrond, was jarenlangeen topper in hetflitsend werk van demarrages, aflos-
singen en jachtop depunten. Foto: FRITS widdershoven
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De onstilbare honger
van een wereldkampioen

Van onze medewerker
'NT JOOST - In het gemeen-
"apshuis van Sint Joost is het
°rgenavond groot feest. De plaat-

motorcrosser en veelvuldig
kampioen Ben Scheresordt in de bloemen gezet. Een

terugkerend ceremonie die_n traditie begint te worden. Zes
* achter elkaarwerd de frêle Mid-
"""imburger nationaal kampioen[ veroverde daarbij ook de Euro-
* titel in de 125cc klasse. Een
«ek record van Scheres die in alle«ssen, van 125- tot en, met deUcc> een titel binnen pikte. Dit
* was hij de beste in de kwartli-"Wasse. Degenen diehem met dit
Cces geluk willen wensen kunnenre<-ht vanaf 19.30 uur.

Orie worstelaars
Simson in Oranje

IpHAESBERG - Het Nederlands
°rstelteam, met in de gelederen de

Huub Kessel, Frans
'Hlders en Arno Postma, vecht

en morgen tegen de natie-
le, ploeg van Tsjechoslowakije.
* interland, die plaats vindt in
!°rdrecht, begint vanavond om
'00 uur en morgen om 14.00 uur.

Van onze medewerker PIERRE FRjMVIBACH

MAASTRICHT- „Als Onze Lieve Heer mij laat leven, wil ik, ge-
schiedenis gaan schrijven." De 85-jarige Pierre „Pie" Vaessen
krijgt een olijke twinkeling in zijn ogen als hij dit zegt. In
augustus van dit jaar werd hij in het Oostenrijkse Sankt Jo-
hann wereldkampioen wielrennen in de categorie boven 80
jaar. Daar waar zijn leeftijdgenoten al blij zijn met een stoel in
een bejaardenhuis klimt de vitale Vaessen nog dagelijks op de
fiets. Hij presteert nog steeds.

Vaessen: „lemand vroeg laatst aan
mij wanneer ik af ging bouwen. Ik
heb hem geantwoord dat ik niet aan
het afbouwen ben, maar integen-
deel nog steeds conditie opbouw."
Het is tekenend voor dewereldkam-
pioen dat hy nog steeds niet verza-
digd is door het succes. Hij maakt
zich nog altijd kwaad dat iedereen
hem, naar goed Maastrichts ge-
bruik, na 85 jaar nog steeds Pie in
plaats van Pierre noemt.Schaaknacht

Maastricht
van start

Na in negen dagen 1700kilometer te
hebben afgelegd, reikte de toenma-
lige paus Pius XII hem in Gastel
Gondolfo de hand. Vaessen: „Een
onvergetelijk moment. Maar zo zijn
er meer voor me. Het werelduurre-
cord voor 70-jarigen en ouder dat ik
met 37.8 kilometer in Mexico vestig-
de. Een idee van Peter Post die me
de baanfiets van René Pijnen leen-
de. En dan deze wereldtitel van dit
jaar! Van de 21 deelnemers was ik
op één na de oudste. Na veertig kilo-
meterhad ik vijfminuten en tien se-
conden voorsprong op nummer
twee. Ik heb er zowat een tijdrit van
gemaakt. Ongeveer zes kilometer
voor het einde achtte ik me al zeker
van de titel. Het is onbeschrijfelijk
wat je dan voelt. Het is puur geluk
dat je maar moeilijk kunt omschrij-
ven."

Hard
Zyn vechtlust is een gevolgvan een
harde jeugd, oordeelt hij. „Wij had-
den thuis in de Maastrichtse
Grachtstraat een wagenmakerij.
Heb van kindsbeen af flink moeten
aanpakken. Ik wilde graag wielren-
ner worden, maar dat mocht niet
van mijn vader. 'Dat is uitschot',
oordeelde hij. Hij wou me thuis aan
het werk houden."

pASTRICHT - De achtste editie
?V de Maastrichtse schaaknacht
*pnt vanavond om 21.00 uur. In
F denksportcentrum in Maas-
,cht aan de Franciscus Romanus-

60 worden negen speelrondes
t
'gens het 'Zwitsers systeem afge-
*rkt. Aanmelden is nog mogelijk
;l 20*30 uur. Het inschrijfgeld be-

15,-.

Pie Vaessen praat makkelijk.
Vraagt zich zelf wel eens af of hij
niet teveel zit op te scheppen. Hij
wil gewoon graag zyn verhaal kwijt.
Wat hem steekt is het feit dat er zo
weinig belangstelling was toen hij
in Maastricht terugkeerde met de
regenboogtrui. „Het is op zich toch
uitzonderüjk dat je dat nog kunt
presteren", zegt hij zoekend naar
bevestiging. „Zelfs het Maastrichtse
gemeentebestuur liet nog niks van
zich horen. Ja, toen ik 85 jaarwerd
kreeg ik een brief van een wethou-
der, maar toen was dat wereldkam-
pioenschap allang verleden tijd."

Pie Vaessen werd toch wielrenner.
Nadat hij in begin jaren zestig de
zaak had verkocht, kreeg hij einde-
lijk de ruimte om te fietsen. Werd
prompt in '62 in het Belgische Gent
wereldkampioen in de categorie bo-
ven 60 jaar. „Maar dat stelde niet
veel voor en kan absoluut geen ver-
gelijking met de wereldtitel van dit
jaar doorstaan," oordeelt hij.

In '65 stilde Pie Vaessen zijn fiets-
honger met een tocht naar Rome.

j^EEL- De zaalvoetbalvereniging
'**"! houdt van 27 tot en met 30 de-
-ïiber voor de vertiende maal in

toernooien in sporthal
Twaalf clubs uit de regio

*"ben ingeschreven. Het program-
begint donderdag 27 december
*"* <*r\ AA ~,,„

Traditionele
huldiging

Ben Scheres

ZONDAG
ir^Js, DC WalhallaRoermond. Café

Aanvang 13.30 uur, in-nr*jven a ’ 10,- tot 13.25 uur.

WOENSDAG
>"alvoetbal, Melick W Vesta. Wil-
tu 1 van Wandeloo wisselbeker.
i^vanS 1200 uur, finales beginnenm 18.00 uur.

DONDERDAG
Kersttoernooi Wilhelmi-

Cöocholtz. Vanaf 13.00 uur in Wil-
«„''Wnazaal. Ook vrydag, zaterdag

12ondag.
zATERDAG

torcross, indoor manageKlipper
10 nr?ricnt- Inschrijvingen tussen
■Unn en 110° uur* Starten vanafu° uur.
"s.

Van onze medewerker
FRITS FEULER

Inhaalprogramma
Hoofdklasse C
Volharding-Geldrop
SV Meerssen-TOP
Eerste klasse F
Wilhelmina '08-
Limburgia

Tweede klasse A
Eijsden-Vaesrade
MKC-Haslou
Bunde-Leonidas
Miranda-Heerlen Sport
Geleen-RKWL

Tweede klasse B
Roermond-FCV
Lindenheuvel-Born
De Ster-Veritas

Derde klasse A
Scharn-LHBMC
RVU-Voerendaal (50 min
0-0)
Poiaris-Kluis
Derde klasse B
Heerlen-Weltania

Heksenberg-Bekkerveld
Vijlen-Minor

Derde klasse C
Moesel-DESM (6 min.
2-1)
Buchten-Brevendia

Derde klasse D
SV Meerlo-Sparta '18
RKDEV-SVEB
SC Irene-Wittenhorst
Vierde klasse A
lason-Walram
RKBFC-RKASV
Amicitas-WUlem I

Vierde klasse B
Simpelveld-Sportclub
'25
Gulpen-Lemirsia
Njjswiller-RKMVC

Vierde klasse C
Waubachse Boys-FC
Hoensbroek
RKSVB-Laura

Abdissenbosch-FC
Gracht
Nieuw Einde-KVC
Oranje
Stadbroek-SVK
Vierde klasse D
Sanderbout-Centrum
Boys
SV Treebeek-Mariarade
GSV '28-Helios

Vierde klasse E
Walburgia-Stevensweert
Holtum-Vlodrop
SVE-Maasbracht
Roosteren-FC Ria
Linne-EW
Vierde klasse F
RKVB-MHD
Rios '31-Thorn

Vierde klasse G
RKSVN-Venlo
Steyl-KVC
VCH-Bevo

Vierde klasse H
Meterik-GFC '33
Stormvogels '28-
Montagnards
Wanssum-EWC
Achates-RKDSO

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

42-38 17x28 27. 33x22 7-12 28. 38-33 12-
-17 29. 36-31 17x28 30 33x22 8-12 31. 41-
-36 19-23! 32. 37-32. Zie diagram.

" Pie Vaessen startklaar. De wereldkampioen rijdt nog dage-
lijks dertigkilometer. Foto; frits widdershoven

Caesar actief
op drie fronten

Beekse handbalheren koesteren grote ambities

■ .Wit stond eigenlijk al vanaf de ope>
ning niet goed. Na de gespeelde, logi-
sche zet, besliste Andreiko de party
met een onverwachte combinatie*: 32J... 14-20! 33. 25x5 24-30! 34. 35x24 12-18
35. 5x28 18x40 36. 45x34 16-23-37;
26x17 11x44 en wit gaf op.
Ware dammers hoeft het AndreikoJ-
boek niet verder aangeprezen te wói*
den. Het is verplichte kost. De papeij-
back-uitgave van 'Andries Andreiko »■
een damtechnische monografie' kosl

’ 45,-; wil men het boek ingebonden in
linnen dan kost dat ’ 15,- meer. Voor
wie geld geenrol speelt is ervoor ’ 90,-
-ook nog een in leer gebonden editie.
Prijzen exclusief verzendkosten. Te
bestellen via DAMMEN, Heuvelder-
weg 1, 7383 RE Voorst. Tel. 05761-
-1693.
De oplossingvan vorige week. Wit, ze-
ven schijven op 19, 23, 29, 38, 39,42 en
50. Zwart, zes schijven op 8, 9, 17, 2?,
31 en 40. Een standje uit een proble-
misten-concours, wit wint bijzondef
verrassend door 1. 50-44! 40x49 2. 29r*
24! 49x32 3.19-14!! 32x37. Meerslag! 4;.
14x41 met oppositie (Ketler).

Onlangs verscheen van de hand van
Ton Sijbrands eindelijk zijn lang ver-
wachte boek over Andries Andreiko,
de geniale drievoudige wereldkam-
pioen en veelvuldig kampioen van de
Sovjetunie, die in 1976 op een ontstel-
lende, nog steeds niet opgehelderde,
manier aan zijn einde kwam. Andrei-
ko was 33 jaar toen hij in zijn woon-
plaats Riga werd vermoord. Drie jaar
na zijn dood begon Sijbrands met een
boek over zijn „kunstbroeder". Het
manuscript bleef lang op een uitgever
wachten. Te lang. Na tien jaarbesloot
Sijbrands het boek zelf op de markt te
brengen. Dat gebeurde afgelopen no-
vember. Het boek is in één woord
prachtig geworden. Voor insiders is
veel er in bekend, maar het is mooi de
vele schitterende partijen van Andrei-
ko bij elkaar te zien. Het boek krijgt zo
iets van een monumentje,.en dat was
ook precies wat Sijbrands wilde. De
klassiekers van Andreiko worden
door Sijbrands op haast vertrouwde
wijze deskundig en diepzinnig uitge-
meten. Naast de veertig geanaliseerde
partijen is er een groot aantal notaties
opgenomen die de carrière van An-
dreiko begeleiden en verlevendigen.
Het volgende sprankelende partijtje
staat er ook in.
Fanelli-Andreiko, WK '72 Hengelo
1. 34-30 20-25 2. 31-26 25x34 3.39x30 15-
-20 4. 30-25 18-23 5. 44-39 12-18 6. 40-34
7-12 7. 45-40 10-15 8. 50-45 1-7 9. 37-31
20-24 10. 34-29 23x34 11. 40x20 15x24
12. 41-37 18-23 13. 46-41 12-18 14. 49-44
7-12 15. 32-28 23x32 16. 37x28 5-10 17.
41-37 18-23 18. 47-41 23x32 19. 37x28
13-18 20. 42-37 9-13 21. 48-42 4-9 22. 28-
-22. Door de afwezigheid van dekroon-
schijf is het sluiten van de stand met
37-32 inderdaad niet aantrekkelijk,
maar nu krijgt zwart aan de schijf op
22 stevig houvast. 22. .. 17x28 23.33x22
18x27 24. 31x22 2-7! 25. 38-33 12-17! 26.

BEEK - Begin jaren tachtig acteer-
de het herenhandbalteam van Cae-
sar uit Beek met wisselend succes
in de eerste divisie.De ploeg kende
onder leiding van Leo Rerjnders
vele successen. Echter, het vertrek
van talentvolle spelers naar clubs in
de regio deed de Beekse hoofd-
macht twee jaar geleden in de pro-
vinciale klasse belanden. Op dat
moment werd oud-Caesar speler en
trainer Lou Reubsaet als technische
leider aangesteld. Het toeval wilde,
dat de damesafdeling onderzijn lei-
ding oprukte vanuit de derde divi-
sienaar de top van de eerste divisie.
En dat alles in dezelfde periode dat
de heren bergafwaarts gleden.

lijke bekerronde begin januari in
Beek dient aan te treden tegen de
koploper in de eerste divisie, het
Roermondse Swift. Last, but not
least is de Reubsaet-equipe momen-
teel de ongeslagen koploper in de
provinciale klasse en ziet een kam-
pioenschap dit seizoen als grootste
uitdaging. Ongekende weelde der-
halve.
„We hebben twee seizoenen lang op
een haar na de titel gemist. Dit sei-
zoen staan we er erg gunstig voor, al
kan de nieuwe competitie-opzet -die ik overigens niet zozeer begrijp -
toch nogroet in het eten gooien. In
die nacompetitie over vier wedstrij-
den wordt pas beslist wie zich kam-
pioen mag noemen. Dat kunnen wij
dus zijn, maar evengoed de derde of
vierde geklasseerde ploeg. Voorlo-
pig richten we onze aandacht na-
tuurlijk op die competitie. Het spe-
len van bekerwedstrijden is een
mooie oefengelegenheid."

Met een onderbreking van een jaar
(Sittardia-junioren) is Lou Reubsaet
dus weer teruggekeerd bij Del-
mach/Caesar. De succesvolle trainer
treedt ook nu niet graag op devoor-
grond. In zijn 'damesperiode' was
hy er toch maar in geslaagd om de
club binnen het Limburgse handbal
voldoende aanzien te geven. Zo nu
ook met de heren, lijkt het. Maar be-
scheidenheid siert de mens. „Onze
successen tot nu toe zyn volledig
aan deze fantastische groep toe te
schrijven. De sfeer om optimaal te
presteren, is erg goed. Dat weerspie-
geltzich in de prestaties van het eer-
ste, tweede en derde team die mo-
menteel allemaalongeslagen in hun
klasse aan de leiding gaan."

Broodnodig
Optimale trainingsmogelijkheden
ontbeert de Beekse ploeg wel nog.
Doordat veel studenten en militai-
ren in de week uithuizig zijn, kan
Reubsaet pas op de vrijdagavond
over de volledige groep beschikken.
„Willen we hogerop, dan zullen we
wat dat betreft zeker veranderingen
moeten doorvoeren. Collectief zijn
we erg sterk, ook door de inbreng
van routinier Arthur Huntjens waar
met name de jongere spelers veel
steun aan hebben. Daarnaast is ons
tweede team erg jong en zeker in
staat om in de toekomst de brood-
nodige aanvullingte verzorgen. Hoe
dan ook, binnen de club doen we al
het mogelijke om het afdelingsni-
veau te ontstijgen."

Successen worden dit seizoen, alsof
het geen moeite zou kosten, op een
opvallende manier aan elkaar gere-
gen. In deafdelingsbekercompetitie
kwalificeerde Caesar zich voor de
kwartfinale, terwijl het in de lande-

Autospeedwayseizoen wordt met titelstrijd afgesloten

Hoofdrol stockcars in Baarlo
j^A-ARLO- Op TweedeKerstdag
arst het stockcar-geweld in alle

los. De pk-gewelde-«ars uit de formule 1 in het
n tospeedway beleven dan de fi-
soi-f Van net nati°nalekampioen-

nap. Tevens staat het baan-
fj

mPioenschap op het spel voor
.® standaardklasse die ook voore nationale titel rijden.

Eormule 1 stockcars en stan-
aardklasse, twee verschillendeBp*\?lden in het autospeedway.
eide zijn in de laatste jaren uit-

P, groeid tot toonaangevendegassen.
s tot acht cylinders drrjven de

mere voertuigen zijn dan 'vogel-
vrij.

Het damesbridge roept nogal wat te-
genstrijdigheden op. Zo wordt het op
landelijk niveau geanimeerd en suc-
cesvol bedreven. Te denken valt hier-
bij aan het behaalde zilver van ons na-
tionale damesteam op de Europese
kampioenschappen en nadien op de
wereldkampioenschappen.
Op locaal niveau daarentegenziet men
het damesbridge heel wat minder zit-
ten. Zo waren op de afgelopen dames-
parencompetitievan het districtZuid-
Limburg slechts 23 paren aanwezig
(hoofd- en le klasse), waarbij vooral in
de hoofdklasse nogal watkopstukken
ontbraken.
Mogelijk houdt dit verband met de
kansen op landelijk niveau door te
dringen. Van ons district mag slechts
1 paar, de dames Ammerdorffer-
Schreinemacher, die als le eindigden,
aan de promotiewedstrijden deelne-
men, daarmee ben je dus nog geens-
zins gepromoveerd. Ik kan dus wel
een beetje meevoelen met het nog niet
zo oude damespaar dat meende op
deze wijze tot het pensioen te moeten
wachten, alvorens het dames-bridge-
walhalla zich zou openen. Anderzijds
krijgt men bij een grotere deelname in
een district ook een grotere vertegen-
woordiging voor de promotie toege-
wezen. Kortom, het is voor Zuid-Lim-
burg even een vicieuze circel, waar
iemand tijdens de kerstdagen nog
maar eens over na moet denken.
Al met al is door de halfslachtige ver-
tegenwoordiging het veld nogal wis-
selvallig, jewordt vaak meer gespeeld,
dan datjezelf invloed op deresultaten
hebt. Het feit dat de dames Hamers-
Hendriks, die in de viertallen 2e divi-
sie spelen en daar goed meekomen,
zich hier niet eens voor de promotie-
wedstrijden kwalificeren, spreekt na-
tuurlijk boekdelen. Het volgende spel,
willekeurig gekozen, aar de nummers
1 en 4 tegen elkaar speelden, laat zien
hoe je geluk kunt hebben. .

Noord Oost Zuid West
IR 2H 2Sch 3H
3Sch pas pas ??

West taxeerde heel goed dat na
Noords 3Sch partner waarschijnlijk
kort in schoppen zou zijn, hetgeen 4H
kansrijk maakt. Ze bood dus 4H waar-
op iedereen paste. Dit contract werfl
zonder meer gemaakt en leverde OW
een top op. Reden tot beklag mochten
NZ hier niet over hebben,want in vrij-
wel alle andere gevallen boden NZ
nog 4Sch. Vanuit Zuid is dat, vooral
na de steun van partner, min of meer
een opgelegd bod. OW zullen dan nog
naar 5H gaan (gaat 1 down) en dan
scoor je zeer goed, of OW laten je die
4Sch spelen en zelfs na 1 down scoor
je nog gemiddeld. Maar met goed af-
spel heeft 4Sch kansen. Na harten uit
en harten na moet de leider meteen
aan de klaver beginnen. West wint in
de eerste of tweede ronde en zal nu al-
leen met een leine schoppen na, onder
het aas vandaan, de leider in moeilijk-
heden brengen. Maar als deze de goe-
de beslissing neemt, wordt ook nU
4Sch gemaakt. Dit was inderdaad 1
keer gebeurd, zij het niet op deze ma-
nier. Er zijn bij ons damesbridge nu
eenmaal meerdere wegen die naar
Rome leiden.

luk zyn factoren dieeen groterol
spelen. Meestal is het een com-
pacte kopgroep die op de finish
afgaat. Hoog genoteerd in deze
klasse zijn de Limburgers: Theo
Geulen (Heijen), Sjeng Smit
(Venlo), Harrie Zeegers (Thorn),
Beer Janssen (Venlo), Jan van de
Heijden (Afferden), Rob van Wij-
lick (Bergen), Peter Rutten (Gen-
nep) en Frans Batist (Siebenge-
wald). De in een puike vorm ste-
kende Harrie Zeegers is de grote
favoriet voor de titel in deze klas-
se.

nale puntenranglijst. Als favoriet
voor de kerstklassieker wordt
Ron Kroonder getipt. De snelle
Noordhollander won niet alleen
de finale maar schreef ook de
drie heats op zijn naam.
Een ander verhaal is de stan-
daardklasse. Auto's die, in tegen-
stelling tot de stockcars, met ge-
lijkwaardig materiaal moeten rij-
den. Stuurmanskunst, lef en ge-

Aan de wedstrijd, die om 13.00
uur begint nemen naast de kam-
pioensklassen ook de hotrods,
superstocks, rodeo en de sprint
1300 deel.

krachtbronnen in de stockcars
aan. De door motoren van Ame-
rikaanse makelij aangedreven
wagens kunnen tegen een
stootje. De extra beveiliging
rondom maakt het mogelijk om
elkaar het toegestane duwtje te
geven. De onvrrjwillige aanva-
ringen en het elkaar uit de boch-
ten drukken zijn normaal en een
sensationeel gezicht voor de
krjklustigen. Vooral de langza-

Gebrek aan spanning zal er op
Tweede Kerstdag niet zijn. Tien
stockcarfinales werden op het
De Bercktcircuit dit jaar verre-
den en maar liefs zeven verschil-
lende winnaars kwamen er uit de
bus. 'Topscorer' is Rob Visser
met twee overwinningen. Hij
heeft ook de leiding in de natio-

.—. ,—^m^m^. ,

tea rQ-iner Lou Reubsaet van Caesar vertrouwt op een goede afloop van de competitie voor zijn
£m- Foto: PETER ROOZEN

7,g7,h6. Over de diagramstelling;
sfchrijft Frits: „In deze stelling met bc-,
ginnende tijdnood dreigt zwart via de
e-lijn de witte damevleugel onder dé!
voet te lopen. Wit besluit derhalve ge*
voelsmatig tot een zogenaamde „des-
perado" actie...." 26.L:d5?! Daar het
stukoffer op de volgende zet niet kor-
rekt is lijkt mij 26.c4 sterker. Na 26.
...,D:d2 27.L:d2,b:c4 28.La5!,Tb7
29.P:c4,Tb5 30.Ld2 behoudt wit zijn
pluspion en is het zwarte initiatief op-
gevangen. 26 P:ds 27.L:h6?! Niet
korrekt, maar begrijpelijk met het oog
op de tijdnood. 27. ...g:h6 28.D:h6,T:c3
29.T:c3,D:c3 30.Dg5+, KfB
31.Dh6+,Ke7 32.Dg5+,Pf6?! Zwart
hadbeter 32. ...,f6 of 32 Kd6 kunnen
spelen. In beide gevallen loopt de wit-
te aanval dood: 32.
...,f6!33.Pg6+,(33.Dg7+ ,Kd6 leidt tot
niets) Kd6! 34.T:e6+ , Wat anders? 34.
...,K:e6 en wit heeft niets meer;of 32.
...,Kd6 33.P: f7+ ,L:£7 34.De5+,Kc6 en
zwart wint. 33.Te3!.D:d4 Schaak op cl
was natuurlijk beter geweest: 33.
...,Dcl+ 34.Kh2,(34.Kg2,L:h3+
35.Kh2,Le6! 36.Dh4 is onduidelijk)
DH 35.Pg4,Tcl 36.D:f6+ En hoeveel
schaakjes heeft zwart dan nog?
34.Tf3,Dd1-t- 35.Kg2?,Tc1? Hier had
zwart nog kunnen winnen met 35. ...,
L:h3 + . Na het gedwongen 36.Kh2
(36.K:h3??,Dhl mat) heeft zwart met
36. ...,Lfsü nog een mooie troef achter
de hand: Na de tekstzet heeft wit eeu-
wig schaak: 36.D:f6-t-,KfB V2-V2

U heeft nog de oplossing van het pro-
bleem van twee weken geleden te-
goed. Misschien heeft u opgemerkt
dat er in de diagramstelling twee stuk-
ken ontbraken: een witte loper op b2
en een zwart paard op f6. De juiste
stelling moest derhalve zijn: Wit:
Kel,De2,Tal,Tgl,Lb2,Ld3,Pd2,Pd4,a2
,b3,c2,e3,f2,h2; Zwart:
KgB,DdB,TaB,TfB,Lb7,Le7,PbB,Pf6,a7,
b6,d7,e6,f7,g7,h7. Het fragment is af-
komstig uit de partij Martynov-Gof-
stein, USSR 1976, en illustreert op
treffende wijze het belang van een
nauwkeurige variantenberekening.
Wit heeft voor zijn geofferde pion een
prachtige aanvalsstelling gekregen, en
acht de tijd rijp om dezwarte koning
te belegeren. l.Pc6! Opent de diago-
naal voor de loper op b2. 1. ...,P:c6
2.T:g7+!,K:g7 3.DG4+,Kh6! De enige
zet.3 KhB leidt tot mat na
4.L:f6+,L:f6 5.Dh5. 4.Df4+,Khs
s.Le2+(?) Hier raakt wit het spoor bij-
ster. Waarschijnlijk ging hij er van uit
dat een koning die zich in het open
veld begeeft altijd wel mat gezet kan
worden. De winnende voortzetting is
5.0-0-0!. Op 5. ...,Pds volgt dan
6.Le2+,Kg6 7.Dg4+ en B.Dh5 mat. Zw-
arts beste verdediging na 5.0-0-0 is 5.
...,Pg4! om na 6.h3 met 6 P:f2 voort
te zetten. De witte aanval kan danver-
volgen met 7.Le2+, Kg6B.Tgl + ,Lgs
9.D:f2. En weliswaar staat wit daneen
toren achter, maar de zwarte koning
staat aan vele gevaren bloot en met
10.h4 wint wit al een stuk terug. De
partij ging verder met 5. ...,Kg6
6.DG3+? Dit verliest direct. Met
6.Ld3+,Khs had wit alsnog in de hier-
boven gegeven varianten kunnen ko-
men. Na de tekstzet ontsnapt de zwar-
te koning. 6 Kh6 7.Pe4 7.Dh4+,Kg7
B.Dg5 + ,KhB 9.Pe4,TgB is niet beter. 7.
...,TgB B.Dh4+,Kg7 en zwart won.
Frits Esser uit Kerkrade stuurde mij
een fragment op, uit zijn partij tegen
F.Gunkelmann, gespeeld in de interne
competitie van s.v. Schaesberg.
Wit:
Kgl,Dd2,Tcl,Tel,Le3,Lg2,Pes,a3,c3,d
4,f2,g3,h3; Zwart:
KgB,TcB,Tc7,Das,Le6,Pds,Pf6,a6,bs,f
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Maastrichtenaar Vaessen (85) denkt niet aan stoppen
schakenmet michiel bunnik

dammenmet john van den borst

bridgemet wiel gielkens

sportlitnburgs dogblad

sport kort

agenda amateurvoetbal
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