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Limburgs Dagblad
Nederland
chort hulp op

aovername
macht door
ationaal leger

Coup in Suriname veroordeeld
fN HAAG - Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten
l^ben de machtsovername in Suriname veroordeeld. Het Su-iaamse leger dat maandagavond Surinaamse tijd de regeer-
*cht in Suriname overnam, heeft gisteren bekendgemaakt
*het de grondwet zal respecteren. De aan dekant geschoven
*sident van Suriname, Ramsewak Shankar, verklaarde gis-
J^ dat hij en vice-president Henck Arron de wens kenbaar
■°ben gemaakt hun portefeuilles aan de Nationale Assem-
-86 (parlement) terug te geven.

Plaatsgreep verliep volgens een■?rdvoerder van de Surinaamse
i^jjssade in Den Haag zonder

„Het was een papie-
operatie. Niemand is gearres-

ff, of heeft huisarrest. Er wordt
interim-regering gevormd en

J?en honderd dagen zijn er ver-
engen", zo zei dinsdag de am-
sadewoordvoerder.
reizigers die gisterochtend uit

:"iame op Schiphol aankwamen,
,ernomen dat in Suriname zeer
(a*en en afkeurend is gereageerd
.de coup op Kerstavond. De

reep VOnd plaats nadat leger-eer Desi Bouterse zijn ontslag
k ingediend omdat president

niet had geprotesteerd te-
J de manier waarop Bouterse on-
8s 0p de luchthaven Schiphol
"behandeld.

DenHaag
Nederlandse regering zei dins-

*> de staatsgreep 'met kracht' te

veroordelen. Den Haag 'betreurt ten
zeerste dat hiermee een ernstige
slag is toegebracht aan de consoli-
datie van het democratischbestel in
Suriname' en heeft de ontwikke-
lingssamenwerking met Suriname
tot nader order opgeschort.
Ook de politieke partijen in Neder-
land hebben de machtsovername
eensgezind veroordeeld en vinden
dat de betrekkingen met Suriname
opnieuw in ogenschouw moeten
worden genomen.

Voor de Surinaamse ambassade in
Den Haag protesteerden dinsdag
enige tientallen leden van de Suri-
naamse gemeenschap tegen de
coup. Zij eisten het herstel van de
democratie. Volgens de Surinaamse
organisatie SAWO (Sranansma Abi
Wan Oso - Surinamers hebben een
huis) is er definitief geen andere
weg meer mogelijk dan 'onverzoen-
lijke strijd tegen de moordenaar en
dictator Bouterse'.

Geweld
De Surinaamse strijder voor de
mensenrechten Stanley Rensch zei
gisteren voor de KRO-televisie niet
te geloven dat de huidige proble-
men in Suriname zonder geweld
kunnen worden opgelost. Alle ande-
re manieren om van Suriname een
democratie te maken zijn mislukt.
Nederlandzou naar zijn mening mi-
litaire hulp moeten verlenen om het
democratiseringsproces in Surina-
me te laten slagen.

De staatsgreep werd voor de televi-
sie bekendgemaakt door de plaats-
vervangend bevelhebber van het le-
ger, Ivan Graanoogst.
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VS ontkennen bericht Israëlische krant

Baker zou 9 januari
Saddam ontmoeten

TEL AVIV - De Amerikaanse mi-
nister van buitenlandse zaken, Ja-
mes Baker, zal volgens een bericht
in een Israëlisch dagblad op 9 janua-
ri in Bagdad een ontmoeting heb-
ben met de Iraakse president Sad-
damHoessein. De krant 'Maariv' be-
riep zich daarbij op berichten van
Israëlische diplomaten in Washing-
ton. Het Amerikaanse ministerie
van buitenlandse zaken heeft het
bericht gisteren tegengesproken.

Volgens het bericht bestaan er ge-
heime contacten tussen Irak en de
Verenigde Staten om te zoeken naar
een geweldloze oplossing van het
Golf-conflict.

Naar verluidt zou Saddam in princi-
pe bereid zijn tot een gedeeltelijke
terugtrekking uit Koeweit, als de
Verenigde Naties een resolutie zou-
den aanvaarden waarin een verband
wordt gelegd van de beëindiging
van de Golfcrisis met een regeling
van het Palestijnse probleem.

Het sociaaldemocratische dagblad
'Davar' meldde gisteren dat de Oos-
tenrijkse president Waldheim en
zijn Algerijnse ambtgenoot Chadli
Benjedid werken aan een compro-
mis-voorstel waarin eveneens de
koppeling van de Golfcrisis en het
Palestijnse conflict het uitgangs-
punt is.

Een dergelijkekoppeling is tot dus-
ver door de Verenigde Staten strikt
van de hand gewezen. Maariv
schreef dat Baker gezien het com-
promisvoorstel ook nog bereid zou
zijn naar Bagdad te gaan kort voor
dat het VN-ultimatum aan Irak op
15 januari afloopt.

De Israëlische premierYitzhak Sha-
mir heeft intussen gewaarschuwd
voor het toenemende oorlogsgevaar
en Irak gedreigd met een 'zeer zwa-
re klap' mochtBagdad besluiten tot
een aanval op de joodse staat.

De Verenigde Staten hebben hun
ondersteunend ambassadeperso-
neel in Jordanië en Soedan in elk
geval de opdracht gegeven het land
te verlaten wegens de oorlogsdrei-
ging in de Golf. Het ondersteunend
ambassadepersoneel in Bahrein, de
Verenigde Arabische Emiraten, Qa-
tar, Vemen en Mauretanië mag naar
huis terug keren als men dat wil.
Verder worden Amerikaanse bur-
gers afgeraden naar Jordanië te rei-
zen.

Man breekt in
voor warme cel

ROTTERDAM - Een
33-jarige Rotterdam-
mer heeft tijdens de
Kerst twee keer de
wet overtreden om
de Kerstnacht warm
in een cel te kunnen
zitten.

Op maandagavond

gooide hij een paar
winkelruiter) in en
werd in de kraag ge-
vat. Toen de agenten
de reden van zijn
daad hoorden, gin-
gen zij met de pet
rond, zodat hij bij de
Chinees bami kon
gaan halen. Maar

daarna moest hij wel
het bureau uit.

Op de ochtend van
de Eerste Kerstdag
werd hij voor de
tweede keer aange-
houden, nadat hij
een schuur had
opengebroken. Zijn
liefste wens werd
toen vervuld: de
nacht daarop vol-
gend mocht hij in de
cel blijven. Het was
warm daar, hij kon
zich douchen en zijn
tanden poetsen.

Ex-koning van
Roemenië weer

land uitgezet
BOEKAREST - Ex-koning Mi-
chael van Roemenië heeft min-
der dan twaalf uur na zijn aan-
komst per vliegtuig zijn vader-
land weer moeten verlaten.

De in 1947 uit Roemenië ver-
dreven ex-monarch was dins-
dag voor het eerst na ruim 43
jaar weer in zijn geboorteland
aangekomen. De ex-koning
wilde in Curtea de Arges, waar
zijn voorouders liggen begra-
ven, de kerstnacht doorbren-
gen. Vervolgens wilde hij het
land weer verlaten.

Maar de Roemeense politie
verhinderde hem daarheen af
te reizen, blokkeerde de weg
nabij de stad Pitesti en excor-
teerde hem terug naar Boeka-
rest, aldus Michaëls oudste
dochter Margareta.

Michael arriveerde met een
Zwitsers privé-vliegtuig dins-
dag op het vliegveld van Boe-
karest. Hij toonde fotografen
daar zijn Deense diplomatieke
paspoort met een inreisvisum,
gestempeld door de Roemeen-
se douane.

Maar volgens het ministerie
van binnenlandse zaken was
zijn aanwezigheid illegaal om-
dat hij geen geldig visum had
en de autoriteiten niet van zijn
bezoek op de hoogte had ge-
bracht.

Zie verder pagina 5

" Graanoogst: 'De regering
kwam afspraken niet na'

GEMMENICH (B.) - Het gure weer tijdens
de kerstdagen heeft veel mensen thuis ge-
houden. Dat was ooic te merken in Gemme-
nich (B.) waar de belangstelling voor de
kerststallen duidelijk minder was dan in
voorgaande jaren. In het dorp even over de
grens bij Vaals wordt jaarlijks een route
uitgezet langs ongeveer vijftien grote krib-

ben meestal in de tuinen van de bewoners:
de ene nog mooier dan de andere. Ook veel
Limburgers maken van de gelegenheid ge-
bruik over de grens te trekken en de grote
variatie in stallen te bewonderen. Op de
foto: een jongenmet skateboard houdt, toen
de zon kort doorbrak, stil bij een van de
kerststallen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Lekker en makkelijk.
~~N^ . Van onze huistraiteur.-

% Moussaka, de beroemde Griekseoven- ®®®
■"aWaMTflljiMyjMljM^Mjl schotel, lekker met een frisse salade. Q Qf%PITi^SS Voor l' 2 Personen. Bak 400 gram 4_rs"o.*/%J

K&ff:" "r;^#|P Quiche Lorraine, een hartige
SiSWii^ ja.fr-_■ taart voor tussendoor of als __L QQvoorgerecht. Bak 375 gram s^s*+.*/*/

____________■____S Bavaroises, 'n heerlijk luchtig nagerecht < < §
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De Huistraiteur. Uw privékok bij Albert Heijn. Oil 1
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Wilt u uw
kerstfoto's

vandaag nog
zien?

Dat kan bij Foto
Zijlstra. Uw foto's

klaar in 1 uur.
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ZIJLSTRA
m \ Grotestraat 28,■ ■ Valkenburg

Saroleastraat 60,
Heerlen

ICarita
wat doe je me nu... »

BIJNA ALLES |!
HALVE PRIJS I
Bijna alles halve prijs, exclusief »in Limburg voor Heerlen en * ',Maastricht. Ja, u leest het goed Ivandaag donderdag 27 decem- >
ber om 9.30 uur starten wij on- >
ze grandioze aktie >
BIJNA ALLES HALVE PRIJS 'Nadat we eerst onze vaste klan- |'
ten op donderdag 20 dcc. j.l. de , *gelegenheid hebben gegeven >van deze aktie te profiteren ge- ',ven we nu ook onze toekomsti- I
ge klanten de kans dit te doen. |'Carita en haar medewerksters I
presenteren zich dah ook altijd ',
met de slogan grote merken I.
(exclusief hoofddealer voor |'
Limburg) kleine prijzen. Onder >
deze aktie vallen alle merken ex- \'clusief voor Heerlen en Maas- .*
tncht. In Wear - Esprit - Radio ! j.

IGirl
and Boy- Matinique.

Een goed advies: Kom tijdig i
want op = op |'

„CARITA" !
The boutique with the best c'hoise

in themiddle of the tawn |'
Saroleastraat 3 Heerlen-City , >
Kleine Staat 6 Maastricht-City >



Betekenissen
De kunstenaar kan volgens de op-
vatting van Eno met zijn publiek

niet alleen communiceren over din-
gen die hij heeft bedacht, maar die
juist zelfs voor de maker ervan on-
gekende betekenissen kunnen heb-
ben. Eno: „Volgens mij is dat de zin
van het maken van nieuwe dingen.
Dat je jezelf kunt verrassen met
nieuwe betekenissenen met nieuwe
gevoelens die nog niet eerder be-
stonden. Daarom brengen we pla-
ten en boeken uit, geven we onze ge-
dachten eigenlijk de vrijheid, en
snijden we ook het produkt van
onze gedachten los van ons den-
ken."

„Muziek is in wezen niet interessan-
ter dan kapsels of een begrip als
stijl. Als je, zoals ik, uitgaat van het
begrip Zeitgeist, dan zet je vraagte-
kens bij het begrip Kunst met een
grote K. Zeitgeist betekent iets als:
als de wind uit die hoek waait, dan
worden alle schepen naar de tegen-
overliggende kant geblazen. Daar-
mee zeg je eigenlijk dat je het be-
lang van elke individuele kunste-
naar niet moet overdrijven."

„Ik denk dat de richting die een ar-
tiest denkt te kiezen vooral waarde
heeft als alibi. Het verschaft je al-
leen maar de moed om op reis te
gaan. Wat belangrijk is bij het ma-
ken van jewerk is te erkennen datje
niet alleen hard moet roeien maar
dat een stroming je ook nog ergens
heen voert. Jij had gedacht mij in
Londen te interviewen. Dat kwam
ook uit, maar wist jij welke methode
ik zou voorstellen?"

john oomkes

Raadsel
Eno is voor Cale grotendeels een
raadsel. Zelfs nadat het contact tus-
sen beiden hernieuwd werd en
Brian met John naar de Sovjetunie
besloot te vliegen om daar in oude
Russische geluidsstudio's delenvan
Cale's Falkland Suite op te nemen.

„We zijn beiden afkomstig uit be-
roemde bands, ik uit de Velvet en
hij uit Roxy Music. Ik weet niet wat
er in het begin van de jarenzeventig
gebeurd is en wat hem voortaan zou
weghouden van het podium. Hij
was een fantastische performer.
Toen hij weer opdook kwam hij te-
voorschijn met een stuk dat Music
for Airports heette. De voorloper
van new age-muziek, nou vraag ik
je!"

„Ik ben zelf ook erg veranderd. Ik
weet niet of je die verandering vol-
wassenheid kunt noemen. Ik ben
ronduit verbaasd dat ik tegenwoor-
dig ideeën kan oppakken en uitvoe-
ren en afronden. Tot aan dc jaren
tachtig kon ik niet eens over het ein-
de van dc maand heen kijken. Het is
heel vreemd om te merken hoezeer
jeperspectief in het leven verandert
naarmate je ouder wordt, en dat ik

er niet langer bang voor ben."

In de samenwerking met Eno moest
Cale leven met 'iemand die alles
voor iedereen wil zijn. Grinnikend:
„Hij was de artiest, de technicus, de
producer, hij was de gastheer. En ik
ben een nerveuze gast, alleen al om-
dat ik mensen niet wil beledigen of
uit hun humeur wil brengen. Hij is
een gestage werker, ik werk in
buien. Ik kan zomaar even ertusse-
nuit gaan voor een partijtje squash
om weer een frisse kop te krijgen.
Brian zit daar de hele dag, tot één
uur 's nachts, schaaft, plant. We
hebben veel meer opgenomen dan
noodzakelijk was. Met Eno gooi je
allerlei dingen zomaar de lucht in,
om ze op hun haalbaarheid te on-
derzoeken."

john oomkes

recept
Eendeborst met
rijst en mango

Benodigdheden voor 4 personen: 250
g langgraanrijst, 40 g boter, 1 fijnge-
hakte ui, lh 1 kippebouillon, 2 tamme
eendeborsten van ca. 350 g p.stuk,
zout en peper, 1 el olie, 4 el Calvados,
2V2 dl cider of appelsap, 1 dl slag-
room, 100 g boter, 2 mango's in blok-
jes, 2 el fijngehakte koriander, IV_ dl
krachtige vleesbouillon.

Smelt boter en fruit daarin uitje gla-

zig. Voeg rijst toe en laat al omroe-
rend 1 minuut meebakken. Voeg kip-
pebouillon toe en laat aan de kook
komen. Dek pan af en laat rijst op
laag vuur in ca. 15 minuten gaar ko-
ken. Maak inkepingen in vel/vet
eend. Bestrooi met zout/peper. Verhit
1 el olie en bak eendeborst even aan.

Zet borst met vel naar boven 8 minu-
ten in hete voorverwarmde oven van
200°C. - stand 4. Haal eendeborst uit
pan en giet braadvocht af. Verwarm
Calvados" in de pan, plaats borst terug

in pan en flambeer. Neem eend uit
pan en houd warm. Blus pan af met
vleesbouillon, voeg cider of appelsap
toe, roer aanbaksels los en laat tot
helft inkoken. Meng room erdoor,
laat tegen kook aan komen en daarna
nog ca 5 minuten zachtjes sudderen.

Smelt boter en verwarm hierin voor-
zichtig blokjes mango en voeg daarna
met koriander aan rijst toe. Snijd een-
deborst in plakjes en serveer de rijst
en saus er apart bij.

huub nieijer

pop

Brian Eno: 'We leven allebei op eilandjes'
Een middenstandswoning in een gegoede Londense buitenwijk. Herfst-
bladeren kleven aan het asfalt, de muziektent in het park aan de overkant
wacht kleumend op het voorjaar. Binnen schenkt Brian Eno thee volgens
Engels recept, forse mokken met veel melk. Hij zegt dat hij gisteren een
nieuwetechniek voor het makenvan interviews heeft bedacht, „want het
was me opgevallen dat ik veel woorden gebruik, maar dat de efficiency te
verwaarlozen is en ik me te weinig concentreer op mijn gedachten."

De telefoongids van Groot Londen
wordt op een willekeurige pagina
opengeslagen. Eno begint telefoon-
nummers te omcirkelen die met een
getal van onder de 50 beginnen, en
legt uit dat het toeval zal bepalen
hoeveel woorden tot zijn beschik-
king staan om mijn vragen te beant-
woorden. Of ik akkoord ben? Ach,
rond 1980 zette Eno als producer de
Amerikaanse band Talking Heads
op het verkeerde been door de mu-
zikanten tijdens de opnamen van
Remain in Light zonder uitzonde-
ring wekenlang op instrumenten te
laten spelen die ze niet beheersten.
Waarom zou deze methode niet wer-
ken?
Met een tabel houdt Eno nauwkeu-
rig de mogelijkheden bij die hem
gegeven zijn dank zij dit vreemde
hulpmiddel. „Geen gesjoemel",
prent hij zichzelf in. „Als ik slechts
vier woorden heb voor een lastige
vraag, dan mag ik er slechts vier ge-
bruiken voor het antwoord." Helaas
plegen Nederlandse vertalingenvan
Engelse teksten door de grotere
acuratesse van de Engelse taal lan-
ger uit te vallen. „Dat is jouw pro-
bleem", grijnst Eno.
Tijdens de opnamen van Wrong

Way Up (De Verkeerde Kant Bo-
ven), de plaat die Eno dit jaarin nau-
we samenwerking met John Cale
maakte, werd Cale meerdere malen
volstrekt tureluurs van de methodi-
sche instelling van zijn vriend en
collega. Bij het vervaardigen van
het hoesontwerp (op basis van een
troef uit het kaartenspel) liet Eno
dolken tekenen ter afscheiding van
hun beide portretten. „Ik voel me
tot spelkaarten aangetrokken om-
dat er vaak vreemde symbolen op te
zien zijn. De dolken op de hoes zijn
zulke symbolen, maar ze drukken
ook vijandschap uit."
Tijdens de opnamen groeide de te:
genstelling tussen de emotionele en
driftige Cale en de onderkoelde en
planmatige Eno uit tot formidabele
afmetingen. „Deze produktie zat he-
lemaal niet democratisch in elkaar,
en was niet alleen gebaseerd op de
wil tot samenwerking, maar ook op
het onderliggende gevoel dat we
concurrenten zijn.Kijk, het zit zo: ik
bedenk theorieën. Van Johnweet ik
dat nog steeds niet, ook niet na de
samenwerking. Hij houdt zijn
ideeën vóór zich. We leven allebei
op een eilandje, maar dan twee ver-
schillende. Ik hou mijn gevoelens
voor me, hij houdt zijn ideeën privé.
Ik controleer mijn ideeën door daar
mijn gevoelens op los te laten, John

De één is 'n driftig en
een bezield muzikant
wiens wortels in The
Velvet Underground

liggen. John Cale
kan een vol Carré
laten huiveren. De

ander is een filosoof
en een nuchtere

technicus, die zich als
producer van U2en

Talking Heads
wereldfaam

verwierf. Wat
gebeurter als twee zo
verschillende zielen

proberen tot
samenwerking te

komen? Een
dubbelinterview met
Brian Eno en John

Cale.

grootste chaos is vaak nog een re-
gelmaat te ontdekken. Eno: „De
luisteraar brengt ordening aan in de
teksten of muziek die hij beluistert.
De vakbekwaamheid van een kun-
stenaar ligt er juist in dat je dingen
kunt bedenken die op allerlei ni-
veaus wat te zeggen hebben."

gaat veel minder systematisch tewerk."

Eno staat op het standpunt dat
tekstschrijvers in de popmuziek
moeten ophouden met te schrijven
over voor de hand liggende zaken -zijn leerling David Byme (Talking
Heads) noemde zelfs een album
Stop Making Sense. Heel vaak lijdt
de methode om onsamenhangende
tekstflarden .aan elkaar te plakken
echter schipbreuk - zelfs in de

" Brian Eno

John Cale: 'Ik doe wat ik moet doen'
Twee platen heeft John Cale dit jaar gemaakt in nauwe samenwerking
met twee collega's die minstens zijn gelijken zijn. Met Lou Reed vervaar-
digde hij Songs for Drella, een unieke collectie intieme songs, opgedragen
aan de nagedachtenis van beeldend kunstenaar Andy Warhol. Met Brian
Eno maakte hij een op het eerste gehoor conventioneel, maar bij nader in-
zien nogal tegendraads album, Wrong Way Up.

In beide gevallen betrof het een bij-
na krankzinnig makende confronta-
tie tussen ego's die elkaar wel res-
pecteren, maar ondertussen toch de
overhand in de samenwerking pro-
beren te verkrijgen. In Reed trol
Cale zijn oude collega uit de legen-
darische band The Velvet Under-
ground, in Eno een voormalige syn-
thesizer-goochelaar die in 1974 Ca-
le's klassieke album Fear had ge-
produceerd. Cale merkt tijdens een
gesprek in een luxueus hotel in het
Gooi op „dat hij nog nietbeseft hoe
rustig het om hem heen is geworden

nu de klussen er op zitten.'
„Eno heeft een natuurlijke omgang
met studio-apparatuur", vertelt
Cale. „Hij heeft zijn eigen complex,
de Wildemess Studio, gebouwd in
een landelijke omgeving in Suffolk.
We hebben er tussen april en juli
van dit jaar wekenlang onafgebro-
ken gewerkt. Als ik 's morgens de
opnameruimte binnenkwam had
Eno al die sporen gevuld met elek-
tronische drumpatronen. Als hij
drie tracks tegelijk afspeelde had
het een heel andere werking dan
wanneer hij er zes liet horen. Op een
of andere manier kick ik daar ont-
zettend op en reageer dan door on-
gelofelijk makkelijk met ideeën te
komen."

Eno en Cale kennen elkaar sinds de
opnamen van Fear, een plaat waar-
van Brian beweert ze geproduceerd
te hebben. Cale denkt daar het zijne
van: „Hij liep tijdens de opnamen
als een soort bankier rond in de stu-
dio. Je zou ook kunnen zeggen: een
chirurg. Hij had een diplomatenkof-
fertje bij zich waarin hij toen al een
synthesizer had laten bouwen. Als
jeeen bepaald effect of geluid wilde
hebben, dan plugde hij zijn appara-
tuur in. Hij was toen net uit Roxy
Music gestapt en maakte een excen-
trieke indruk. In die tijd hadden
veel mensen er in het vak een hand-
je van om aan te tonen hoe weinig
Eno van muziek wist omdat hij
autodidact is. Hij kon toen al als
amateur dingen doen die sommige
zogenaamde profs niet eens konden
bevatten. Hij was een roek-weten-
schapper van Mars, met een buiten-
aards gevoel voor bijzondere kanten
van gewonedingen. Hij kan van een
vuilnisvat een sieraad maken."

John Cale

popageno
DECEMBER

" 28 Boerderij Geleen, G^bye 90-festival met o.a f
tion In DC en Cops &
'b'érs

" 28 De Kajuit Landgraaf,
on the-Rocks .

"28 Stadsschouwburg t|
len, Clouseau

" 28 Oosterpoort Gronin
'Funky Stuff

" 28/29 Eschweilier Duitsl
Ska-festival

" 29 Ora Landgraaf, Doebis.
"29 Asta Cultuur Cent

Beek, Undercover Fest

" 29 Gimmix Sittard, Loos
the Blues

" 29 café dn Turk Vilt, ?j|
freem o

" 29 Canix Lottum, WW-Bai]

" 30 Kajuit Landgraaf, Ch
'n' Tricks

" 31 Canal Street Brussel,
Champions du Zaire
M'billa Bell

Doebisjek
in ORA

De Landgraafse roek-bluesband
Doebisjek speelt zaterdag 29 de-
cember in de middenzaal van het
buurt- en jongerencentrum Ora in
Landgraaf. De band speelt zowel
eigen nummers als covers. Het con-
cert begint om 21.00 uur en de en-
tree is gratis.

Banging into
ninety-one

In de Kajuit in Landgraaf zijn dit
weekeinde twee hardrockbands te
horen onder de noemer Banging
into ninety-one. De Limburse rock-
band Gin on the Rocks treedt vrij-
dag als eerste op. Het optreden van
dezerockband - waarvan de laatste
cd/elpee zeer goed werd ontvangen
- is een van de laatste in Nederland,
alvorensGin on the Rocks koers zet
richting buitenland voor een inten-
sieve tour door andere Europese
landen. Het concert begint rond
kwart over negen en de kaarten kos-
ten 7,50 gulden in de voorverkoop
en een tientje aan deavondkassa:

Zondag is de party-rockband
'Chicks 'n' tricks' te zien in de Ka-
juit. Deze groep speelt zowel eigen
nummers als covers van hardroc-
kers als Bon Jovi en Pretty Boy
Floyd. De kaarten kosten 5,00 gul-
den in de voorverkoop en 7,50 aan
de avondkassa. Dit optreden begint
om kwart over acht. Voorverkoopa-
dressesn: Satisfaction Heerlen, Mu-
sic Plus Maastricht, Kajuit Land-
graafen VWLandgraaf.

JANUARI

" 2 De Gijsbrecht Maastrit
Fietsefreem fi

" 4 Café Loumen Sittard, ft
sefreem \»

" 5 Zopo Horst, MAM L
" 5 Oosterpoort Gronin*

Noorderslag-festival \
" 7 Stadsschouwburg \

Utrecht, The Nits

" 11 Effenaar Eindhoven, A
can Headcharge

" 12 Gimmix Sittard, Ex Tv]
"12 St Hubertuszaal MA

tricht, Fietsefreem
"13 Canix Lottum, Hl

Theeslink
I

Oplossing van maand

OLM ACE
TEAM RUI
ARA-B-BL
KONGERAA
SS-LEA-T

hö'lt'ö
SH-ODE-B
MADR I L E E
ARE-G-BR
LIMA I R I

GIL NO N

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. mengsel van half tarwe en
half rogge; 8. bijbelse naam; 9. vrouwelijk
rund;'lo. muzieknoot; 11. etmaal; 13.
nummer (afk.); 14. projectiel; 16. breibe-
nodigdheid; 18. indien; 20. vrouwelijk dier;
21. zangorgaan; 22. voorzetsel; 24. bijbel-
se naam; 25. mannelijk dier; 28. 0.1 meier
(afk.); 30. zeevis; 31. sportevenement
(afk.); 32. Europeaan; 34. afgemat; 35. ge-
twist.

Verticaal: 1. opmerkelijk; 2. Engels »
soort; 3. muzieknoot; 4. verdieping;
dreumes; 6. elektrisch geladen atoorrï
kostbaar kledingstuk; 11. muzieknoot;
persoonlijk vnw.; 14. eenvoudig sluif1
del aan deuren; 15. naderhand; 17. faf"
lid; 19. Bulgaarse munt; 23. lange, bf
damessjaal; 26. paardeslee; 27.landb0|
werktuig; 29. honingdrank; 31. dicht,
sloten; 33. godsdienst (afk.); 34. of
klemtoonde vorm van mij.
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mCT Wl JNGRACHT^HHEATER
!____*-_______ KERKRADE Tel. kassa 045-454141

I.v.m. feestdagen kassa geopend 2 jan. v.a. 10.00 uur.
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l De Voorziening speelt

Frankenstein of het geheimvan Smrtnwsk
Een voorstelling met schitterende decors,

prachtige kostuums, muziek en speciale effecten.
Kinderen tot 14 jaar5,-. Volwassenen 10,-. Passen 7,-

het wondere wolfje panda en de groothandel



kkoord
eftieen werd verwacht dat Ryzj-
ïls premier zou sneuvelenbij de
Kructurering van de uitvoeren-
*>acht die Gorbatsjov voor ogen
't. Dinsdag ging het Volkscon-
-1 akkoord met de voorstellen
'de president. Gorbatsjov krijgt
de directe controle over 'e'en ka-
*t van ministers', wat een ge-
lfite uitholling van het premier-

betekent.
'parlement haalde voorlopig een

streep door Gorbatsjovs plan tot op-
richting van een Veiligheidsraad,
waarvan naast politici de militairen
en de KGB deel zouden uitmaken.
De verwachting was dat de presi-
denteen dezerdagen met een nieuw
voorstel zal komen.

Adviesorgaan
Wel was er het groene licht voor de
opwaardering van deFederatieraad,
een college met de leiders van de
vijftien Sovjet-republieken, tot
hoogste adviesorgaan van de presi-
dent. Gorbatsjov heeft bij de aan-
kondiging van zijn plannen tot ver-
groting van de uitvoerende macht,
grote waarde toegeschreven aan de
nieuwe functie van vice-president.
Volgens Gorbatsjov is uitbreiding
van zijn functie noodzakelijk om de
Sovjetunie bijeen te houden en uit
de politieke en economische crisis
te halen.

Belgisch leger
in Duitsland

wordt ingekort
BRUSSEL -België zal tot eind 1995
zijn troepenmacht in de Bondsrepu-
bliek met meer dan 80 procent in-
krimpen. Dit heeft de Belgische re-
gering besloten. Daarmee worden
deruim 23.000 militairen, die hoofd-
zakelijk in Noordrijn-Westfalen zijn
gelegerd, teruggebracht tot 3.500
man. Medio 1992 wordt een begin
"met de terugtrekking gemaakt.

De Belgische troepen, die ook na
1996 in Duitsland zullen blijven,
worden in de omgeving van Keulen
gestationeerd en zullen de sterkte
van een brigade vormen. Het Belgi-
sche leger 'zal slechts drie garnizoe-
nen en een oefenveld bij de grens
met België behouden. Alle andere
standplaatsen worden opgeheven.
De militaire inkrimping past in een
ingrijpende reorganisatie, waarbüde dienstplicht tot acht maanden
wordt beperkt. Het totale aantal le-gerfuncties zal met 20 procent vanzon 82.000 tot ruim 66.000 man wor-
den teruggebracht. De reorganisatie
moet in vijfjaar tijd (1991-95) wor-
den uitgevoerd en een besparing
opleverenvan circa 605 miljoen gul-
den. Op het ogenblik beloopt de
Belgische defensiebegroting onge-
veer 5,6 miljard gulden.

binnen/buitenland

rentier Ryzjkov opgenomen in ziekenhuis na hartaanval

Gennadi Janajev vice-
president Sovjetunie
i Van onze correspondent
jiKOU- Gennadi Janajev, een onopvallende partij- en vak-
tisfunctionaris van behoudende signatuur is door Soyjet-
tr Gorbatsjov voorgedragen als vice-president. Gorbatsjov
lm gisteren met zijn verrassende keuze enkele uren nadat
let Volkscongres, het voltallige Sovjet parlement, had mee-
bid dat premier Ryzjkov in het ziekenhuis was opgeno-
lna een hartaanval.

tl, aldus Gorbatsjov, geen ge-
oor Ryzjkovs leven. De 53-ja-Jtus Janajev, die vlak voor zijn

"vacht tot vice-president nog
persconferentie gaf, meende dat
jartaanval van Ryzjkov mede

door de psycholo-ge druk waaraan de premier
blootgestaan.
Jl-jarige Nikolai RyzjkO'V is al
"iden een mikpunt van kritiekt de radicale hervormers. Zij
Itjten hem als 'vertegemvoordi-en het apparaat' de snelle over-
f naar een vrije markteconomie

* weg te staan. Ryzjkov „elf het
[de laatste weken ook kennen
*n verdediger van de gevestig-
'rde. Zo verklaarde hij zich te-
itander van verdere bezuinigin-
op defensie en ombouw van de
tisie-industrie. „Zolang als ik
Zal ik me verzetten tegen ver-
uitholling van het defen.sie-ap-
*t", zei hij recentelijk.

Hutten: 'Overheid kan
10 miljard bezuinigen'

DEN HAAG - De overheid is zonder al te veel
problemen in staat meer dan 10miljard gulden
te bezuinigen op de uitgaven. Belastingverho-
ging is allerminst noodzakelijk om het begro-
tingstekort terug te dringen. Dat stelt prof. dr
F.W. Rutten, voormalig secretaris-generaal
van het ministerievan Economische Zaken, in
zijn nieuwjaarsartikel.

Rutten schreef in voorgaande jaren als secre-
taris-generaal elk jaar een nieuwjaarsartikel
voor het economen-vakblad Economische-
Statistische Berichten. De Telegraaf heeft dit
jaar de traditie voortgezet.

Rutten schat dat de overheid deze kabinetspe

riode met een tekort van tien tot vijftien mil-
jard gulden komt te zitten. Het grootste deel
daarvan kan worden terugverdiend door sim-
pelweg te bezuinigen. Dat kan zonder dat de
economie en de samenleving daar schade van
ondervinden, denkt de econoom.

Voorbeelden
Rutten noemt een aantal voorbeelden. Zo kan
in zijn ogen worden bezuinigd op de kosten
voor arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim
door de wetten op dat gebied strenger te ma-
ken. Rutten verwijst naar landen als België en
Duitsland waar het ziekteverzuim aanzienlijk

lager ligt, omdat de sociale wetgeving daar
minder soepel is dan in Nederland.
Ook bij Defensie is een uitgavenvermindering
op zijn plaats, meent Rutten. Daarnaast moet
de overheid wat zuiniger omspringen met de
subsidiepot. Op een subsidie-totaalvan 34 mil-
jard gulden, zijn best wel enkele miljarden te
vinden, stelt hij. Tot slot kan op de uitgaven
voor nieuw beleid, waar 23 miljard voor is uit-
getrokken, worden getrimd, aldus Rutten.

Koppeling
Of de regering vijftien in plaats van tien mil-
jardmoet bezuinigen, hangt volgens Rutten af
van de loonstijging in de komende jaren. De
koppeling tussen lonen en uitkering is voor
hem allesbehalve heilig.
„Mocht onverhoopt de loonstijging in de
marktsector toch hoger uitkomen, dan zal de
regering ernstig moeten overwegen die niet
ten volle door te geven in devorm van hogere
ambtenarensalarissen en hogere sociale uitke-
ringen."

'Doodvonnis
Rushdie is

onherroepelijk'

TEHERAN/NICOSIA - De 'his-
torische fatwa' van wijlen imam
Chomeini die de Britse schrijver
Salman Rushdie in 1989 ter dood
veroordeelde, is 'onherroepelijk.
Dit heeft de Iraanse geestelijk
leider, ayatollah Ali Chamenei
gisteren verklaard.
De fatwa van Chomeini 'levert
zijn eerste resultaten op', aldus
Chomeini's opvolger in een reac-
tie op verzoenende opmerkingen
maandag van de schrijver van
'De Duivelsverzen. „Niemand
durft in de toekomst de heilige
waarden van de Islam of diens
profeet te beledigen", aldus de

leider van de islamitische revolu-
tie in een verklaring dieradio-Te-
heran heeft verspreid.
Rushdie, die in 1989 na het von-
nis van Chomeini onderdook,
heeft berouw getoond over be-
paalde stukken in zijn boek 'De
Duivelsverzen. De in India ge-
boren auteur verklaarde maan-
dag zijn moslim-geloof weer op
te pakken.

punt uit
Taiwan

Taiwan zal voor eind mei offi-
cieel de staat van oorlog met
China beëindigen en daarmee
een belangrijk obstakel wegne-
men voor nauwere betrekkin-
gen met China. Ook zal het de-
mocratische hervormingen op
het eiland bevorderen, zo ver-
klaarde president Lee Teng-hui
dinsdag.

Justitie
Justitie in Duitsland heeft het
verzoek van staatssecretaris
Kosto om een strafzaak in
Frankfurt tegen zes Nederland-
se verdachten van drughandel
voortijdig te beëindigen en de
Nederlanders te laten terugke-
ren, negatief gehonoreerd. Vo-
rig jaaraugustus arresteerde de
Duitse politie de zes, waarbij ze
gebruik maakte van een Duitse
undercover-agent die ook op
Nederlands grondgebied ope-
reerde.

Oplichting
Procureur-generaal Korvinus
heeft bij het gerechtshofin Am-
sterdam tegen de 37-jarige B.S.
uit Stadskanaal negen maan-
den gevangenisstraf, waarvan
drie voorwaardelijk, geëist we-
gens een poging tot oplichting
in de ontvoeringszaak-Heijn.
De verdachte bekende op de
zitting dat hij op 7 december
1987 een brief heeft geschreven
aan de vrouw van G.J. Heijn.
Hij vroeg daarin 60.000 gulden
in ruil voor informatie over de
verblijfplaats van de ontvoerde
Ahold:topman en over de iden-
titeit van diens ontvoerders.

Verwond
Een 31-jarige Leidse vrouw
heeft op Eerste Kerstdag haar
84-jarige grootvader volgens de
politie met een mes ernstig ver-
wond. De volgens de politie aan
drugs verslaafde vrouw is later
op de dag elders in de stad aan-
gehouden.

Drugsmokkel
Vier Nederlanders en drie Gha-
nezen zijn zijn dinsdag op het
eiland Sint Helena gearresteerd
op verdenking van drugsmok-
kel. De zeven werden door de
lokale politie op zee aangehou-
den aan boord van het schip
Frontier waarmee zij drie da-
gen eerder op het eiland waren
gearriveerd. Aan boord van het
schip werd 5.000 kilo marihua-
na aangetroffen met een ge-
schatte straatwaarde van enke-
le miljoenen guldens.

Vrijlating
Israël heeft gisteren drie leiders
van een joodse guerrillagroep
op vrije voeten gesteld die min-
der dan zeven jaar hebben uit-
gezeten van de hun opgelegde
levenslange gevangenisstraf
wegens moorden op Pales-
tijnen in de bezette Westelijke
Jordaanoever. Bij de Ramleh-
gevangenis nabij Tel Aviv be-
groetten tientallen aanhangers
de drie vrijgelaten kolonisten
van de Westoever als helden die
de dood van joden hebben ver-
golden. Er was ook kritiek op
de vrijlating.

Papandreou
De voormalige Griekse premier
Andreas Papandreou heeft het
bevel gekregen voor een spe-
ciale onderzoeksrechter te ver-
schijnen op beschuldiging van
medeplichtigheid in een mil-
joenenschandaalrond de parti-
culiere bank van Kreta.

Kerstbomen
De verkoop van kerstbomen
valt dit jaar tegen. Wel zijn er in
tegenstelling tot andere jaren
meer kerstbomen met kluit
(wortelen) verkocht.

Kalf
Het genetisch gemanipuleerde
kalf Adriana is niet beter be-
stand tegen mastitis (uierziek-
te) dan haar normale soortge-
noten. Het experiment met er-
felijke eigenschappen bij het
dier is mislukt. De genetische
manipulatie is mislukt doordat
het stukje ingebrachte DNA,
waarmee het kalf minder vat-
baar voor mastitis zou worden,
niet op de juiste plaats is te-
rechtgekomen.

Marchais
De leider van de Franse com-
munistische partij George Mar-
chais is gisteren door een hart-
aanval getroffen. De 70-jarige
partijleider is opgenomen in de
afdeling intensieve zorg van
een ziekenhuis in Avignon in
het zuiden van Frankrijk.

Vast
Een 53-jarige Nederlandse ma-
kelaar in onroerend goed is in
Genève gehangen gezet op be-
schuldiging van een poging tot
oplichting ter waarde van ze-
ventig miljard roebel. Met hem
werd een 21-jarige Duitser ge-
arresteerd.
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Paus spreekt Kerstboodschap uit

"Paus Johannes Paulus II
sprak dinsdag vanaf het
balkon van de St. Pieter
zijn Kerstboodschap uit,
die in 60 landen
rechtstreeks op de
televisie werd
uitgezonden. In zijn 'Urbi
et Orbi' waarschuwde hij
dat een oorlog in het
Golfgebied een 'avontuur
zonder weg terug' is. Hij
riep ertoe op geduldig de
weg van de dialoog te
volgen teneinde de
Golfcrisis tot een
oplossing te brengen. Ook
drong hij aan op een
oplossing van het
Israëlisch-Palestijnse
conflict.
Koningin Beatrix
waarschuwde in haar
Kersttoespraak tegen
ongebreidelde genetische
manipulatie op mens en
dier. Koningin Beatrix
ging ook in op de situatie
in de Golf.

Maaanielderweg 33, Roermond, tel.04750-16141.
""g gesloten. Openingatijden: di. t/m vr. 9jX)-18.00 u.,

za. 9.30-17.00u., do. koopavond.
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(ADVERTENTIE)

Bank Mees&Hopecompleteertuwbedrijf
meteenondernemendebankier.

Als financieel directeur of alge- '_2_§^^v^ ' 'l ■ Maar hij staat u ook actief terzijde
meen directeur hebt u liever direct te 'C^^EB^^-fiC § Bfl^^S^- %, y,, a's het g331 om participaties, fusie,
maken met een hoogwaardige _-____J^^/ f \ 1 R overname en buy-out, zonder daar-
bankier. Dat levert meer kwaliteit ,#?^ , $ &t£&^\ : \ o___Üs*. bij uw pnvé-situatie uit het oog te

op. En spaart tijd. Al was het maar °" 'S 8 'ff^ffl!fó% \\W^ i' verliezen. Hij is uitstekend thuis op
omdat uw zaken niet behandeld ____ — — aff~'a C?'^L ; :_a_x ?Tf — -—■ " ■ net gebied van cash management
worden door diverse functionarissen ■ -, - - -~.V.' - ■.' :l|^^ffi ____^'_fej.7^ . ' ~ ~ '"■' '*"■" waaronder rente- en valutamanage-
die u uitsluitend van papier kent. 'ofe'^^jP^*-^ SF^_*^ ment. Zijn adviezen zijn duidelijk

BankMees& Hope voorziet uvan $&&ffty i^^__^ ____ ü__^___^^___^é^ W-' toekomstgericht. En vooral: hij is
een voortreffelijke bankier met een B^^^\V^'■'■■■-'"« Ü^ÜÜl^^^^^-^y'' ''-" itfs vindingrijk en sterk betrokken bij u
ruime visie, die in staat is u een gein- 'vwÊèÊ °l'- S?^ S" m^^>\'^W^M^' en uw bedrijf.
tegreerd dienstenpakket te leveren. W^J^^^^^^M ___l|-'i___^^r^__s^:/V^< <^&it'''-■>

Bank Mees & Hope heeft deze
Hij beschikt over een brede bancaire 'lff^ff^W.^%^^' H§fe£§_______H3__"'/ bankier-adviseur voor u beschikbaar
ervaring. Vanzelfsprekend weet hij, w"~ op strategische lokaties in heel
zodra dat ncdig is, andere adviseurs binnen en buiten onze bank te mobili- Nederland. Van ons krijgen grote bedrijven en hun eigenaren de behandeling
seren om de juiste oplossing voor uw problematiek te vinden. die ze verdienen.Een betere behandeling is er niet.
Uw bankier adviseert u over financieringsconstructies en operationele zaken.

BankMees & Hope

HEERLEN.SCHINKELSTRAAT 5, 045 - 711710
VOORTS TE: AMSTERDAM - ROTTERDAM - DEN HAAG - AMSTERDAM BUITENVELDERT - ARNHEM - DELFT- DORDRECHT -EINDHOVEN - GRONINGEN - HAARLEM - 'S-HERTOGENBOSCH -SCHIEDAM - UTRECHT -VLAARDINGEN



canon #^
"

j~^ "■ "■ AATARI^B^MHM H
videos __%■ iw f |T% _T1_t> "^Zd IY*_>AY% '^^^""____^ HjjP&m VJp tic vitreep 8 aai,J
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_________
■*" )fl ~ T=^f^^^nogevenJHHpKa 1 ° £_!__.

m ___SS Pl m 1 W I II m___#J atarip<;3personalcomputeß

r^^fflPH Bh.»! BFjIS __ AT compatible personal computer ge- bouwd rond de Intel 8088 processi^^H
|^j^sß bouwdrond de Intel 80286 processor, met en klokfrequentie van 4,77 MHzfl'4 IJI I VogelzangzoudegrootstevanZuid-Nederlandophetgebiedvanaudio,videoenelektro- IT^ÏuiS'^S^M
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PARAMARIBO/DEN HAAG -
Volgens waarnemend bevelheb-
ber Graanoogst heeft de leiding
van het Surinaamse leger tot
machtsovername besloten 'nadat
afspraken, voortvloeiende uit de
huidige maatschappelijke om-
standigheden, gemaakt op maan-
dag 24 december tussen de voor-
zitter van het Militaire Gezag, de
commandant D. Bouterse en de
voorzitter van de Nationale As-
semblee, Jaggernath Lachmon, in
aanwezigheid van de vice-presi-
dent H. Arron, niet zijn nageko-men.
„Deze afspraken waren: de leden
van de raad van ministers bieden
hun portefeuilles aan bij de presi-
dent, de president en de vice-pre-
sident bieden onmiddellijk hun
portefeuilles aan aan de Nationale
Assemblee en het houden van al-
gemene, geheime en vrije verkie-

zingen binnen 100 dagen na he-
den", zei Graanoogst.
„De leiding van het nationaal le-
ger heeft voorts besloten binnen
een week na heden (24 december)
een zakenregering te installeren
met als hoofdopdracht het voor-
bereiden en organiseren van alge-
heel geheime en vrije verkiezin-
gen en deze verkiezingen binnen
100 dagen na deze te laten plaats-
vinden."

Volgens de woordvoerder van de
Surinaamse ambassade in Den
Haag is de staatsgreep een reactie
op het niet nakomen van bepaalde
afspraken door de regering. „In
1987 zijn bij de machtsoverdracht
geheime akkoorden gesloten met
de legerleiding. De regering heeft
geweigerd deze afspraken na te
komen en daardoor is zij voor de
legerleiding ongeloofwaardig en
onbetrouwbaar geworden. Want
het leger zegt deze afspraken wel

altijd te hebben nageleefd", aldus
de woordvoerder, die zich niet
wilde of kon uitspreken over de
inhoud van deze overeenkomst.
De militaire leiding van Suriname
maakte gisteren in een verklaring
vyf principes bekend die bij de
'reconstructie van het maatschap-
pelijk leven' in acht zullen worden
genomen.

Het eerste van de vyf principes
van het Militair Gezag is erken-
ning van de positie van het parle-
ment, zoals die in de grondwet is
vastgelegd. Het tweede beginsel is
dat het parlement 'voorzover no-
dig en mogelijk' zal worden inge-
schakeld bij het streven naar ver-
betering van het welvaartspeil van
het Surinaamse volk.

In het derde uitgangspunt zeggen
de militairen de grondwet en de
hieruit voortvloeiende rechten
van het volk onverkort zullen wor-
den gerespecteerd. Ten vierde

geldt bij het handelen van het Mi-
litair Gezag de democratische
rechtsstaat als richtsnoer. Het Mi-
litair Gezag doet deze uitspraak
omdat het niet kan terugvallen op
de grondwet. In de grondwet is
geen bepaling opgenomen die de
instelling van het Militair Gezag
mogelijk maakt. Met andere woor-
den: het Militair Gezag is dus geen
grondwettelijk orgaan.

Gematigd
Denise de Hart, de 77-jarige
vrouw, die eerder in Suriname be-
middelde, reageert als één van de
weinigen tamelijk gematigd op de
stapvan het leger. Zij is, op uitno-
diging van Bouterse, op Eerste
Kerstdag naar Paramaribo ge-
reisd. Bij haar vertrek op Schiphol
zeize het nog maar de vraag te vin-
den of er van een echte staats-
greep sprake is. Ze wees erop dat
Graanoogst verkiezingen heeft be-
loofd. „Het lijkt mij in ieder geval
duidelijk dat deregering-Shankar
op deze manier niet langer kon

functioneren. Orde en gezag hand-
haven zonder steun van politie en
leger gaat niet."

De Surinaamse organisatie
SAWO, Sranansma Abi Wan Oso
(Surinamers hebben een huis),
heeft fel geprotesteerd tegen de
staatsgreep. Volgens SAWO is het

van het grootste belang dat „op dit
kritieke moment nationaal en in-
ternationaal, alle democratische
en vredelievende krachten het Su-
rinaamse volk en zijn gekozen re-
gering helpen in de strijd voor een
democratisch Suriname."

marcel gelauff

Onduidelijkheid kabinet Libanon
BEIROET - De nieuwe premiervan Libanon, Omar Karami, heeft maan-
dag een uit 30 leden, 15 christenen en 15 moslims, bestaand kabinet van
nationale eenheid gepresenteerd. Maar door een hoge functionaris van
de christelijke Falange-party Alfred Madi werd dinsdag onmiddellijk te-
gengesproken dat ook de twee voornaamste christelijke groepen in het
land er zitting in zullen nemen.

Aanpassingen
Met het oog op het beloofde her-
stel van de godsdienstvrijheid en
gegeven de verklaring van Ra-
mizAlia dat Albanië het aanvaar-
den van buitenlandse kredieten
en het aangaan van dito leningen
niet langer verbiedt, zijn dien-
overeenkqmstige constitutionele

aanpassingen niet alleen onont-
koombaar, maar - gezien de el-
lendige staat van volksrepubli-
keinse economie - ook van een
spoedeisend karakter.
Tien dagen na de bekrachtiging
van het meerpartijenstelsel door
het zittende parlement kondigen
nieuwe partijen en stromingen
hun komst aan. In Tirana werd
gedurende het afgelopen week-
einde het 'Forum voor de Verde-
diging van de Mensenrechten'
opgericht. Het Forum wordt ge-
leid door Arben Puta (66), een
professor in het internationale
recht en diplomatie.

In zijn beginselverklaring bena-
drukte Puta dat vrijlating van
alle politieke gevangenen in Al-
banië de eerste doelstelling van
het Forum is. Desgevraagd zei
Puta niet te weten hoeveel poli-
tieke gevangenen Albanië' telt.
Het Forum heeft laten weten
nauw te willen samenwerken
met de internationale mensen-
rechtenorganisatie Amnesty In-
ternational. Puta: „Wij achten
ons niet politiek gebonden, wij

zijn dus ook geen verlengstuk
van de Democratische Partij."

Bovendien is binnenkort de op-
richting van een christen-demo-
cratische party te verwachten.
Het initiatief daartoe is uitge-
gaan van een groep katholieken
in de Noordalbanese industrie-
stad Shkodra, waar - voor het
eerst sinds de Tweede Wereld-
oorlog- in deKerstnacht duizen-
den gelovigen een nachtmis bij-
woonden. Ook is de komst van
een ecologische en een agrari-
sche partij aangekondigd.

Na deverwijdering van Stalin uit
het stadsbeeld van Tirana is in de
communistische Albanese pers
een ware anti-Stalin-campagne
ontbrand. Het literaire orgaan
van de CP, Drita - Het Licht -portretteerde wijlen de Sovjet-
dictator afgelopen zondag als
een „wrede, brutale tiran". Onder
Hodzja was Stalin steeds be-
schreven als „titanenfiguur die
tot in lengten van dagen in de
harten van de Albanezen zou
blijven voortleven."
Naar wij van bevoegde zijde in
Tirana vernemen, is de laatste
dagen een aantal hooggeplaatste
politici van weleer uit de speciaal
afgeschermde regeringswijk
waar de communistische happy
few resideerde, verwijderd. On-
der de uitgestotenen is de com-
plete, nog resterende Hodzja-
clan met de 71-jarige weduwe
van de in 1985 overleden dictator
Enver als de meest prominente.

binnen/buitenland

Papierenstaatsgreep verrast Surinamers in Nederland niet

'De gekozen regering
ad nauwelijks macht’

»an onze correspondent
f HAAG - Surinamers in
fcrland hebben over het
toeen boos en veront-
'digd gereageerd op de
"sgreep in Suriname,
r ze tekenen er wel bij
lat president Shankar enp regering nauwelijks
ut hadden. „Er was geen
ke van dat Suriname
I bestuurd. Nu is ten-
tte duidelijk wie het voor
'eggen heeft. Bouterse is
er de coulissen vandaan
tanen", zegt een vooraan-
fkie Surinamer die al ja-
ta Nederland is.

fü anoniem blijven uit angst
eventuele gevolgen voor fa-

I en bekenden in Paramaribo,
terend voor de macht van het
I en Bouterse is de manier
Pp de in 1987 democratischten regering aan de kant is
f'; voegt hij er aan toe. Het
Wet meer dan een papieren
Sgreep waar geen arrestatie,
"■ tank of pantserwagen aan
18 kwam. Veel Surinamers in
'Hand zeggen dat ze de staats-& zagen aankomen.

pis woordvoerder Dap van
'i-ep Tilburg die veel contac-het het Junglecommandovan
We Brunswijk heeft en in Ne-
f^d vluchtelingen opvangt,
I*l de Nederlandse regering en
fswijk nu moeten kiezen.

tijd is voorbij dat de Neder-
se regering zich kan verschui-
achter de gekozen regering
Shankar. ledereen kan nu
Me het in Suriname voor het
en heeft. Dat zijn we erop
Wt gegaan. De onduidelijk-
Van Shankar en het kabinet
Verbijsterend. De regering
geen enkele macht. Bruns-
2al moeten bepalen of hij wel
'et tegen Bouterse zal vech-

Het opschorten van de ontwikke-
lingshulp vanuit Nederland juicht
Dap toe. „lemand die coups
pleegt, steun je niet."Ook Stanley
Rensch, directeur van het Moiwa-
na Mensenrechtenbureau 1986 (in
dat jaarwerden volgens Rensch in
Moiwana tientallen bosnegers ver-
moord), is blij met het stopzetten
van de ontwikkelingshulp.

„Bouterse en de mensen om hem
heen vormen een maffia. Het zijn
moordenaars en handelaars in
drugs. De ontwikkelingsgelden
worden gebruikt om druggelden
wit te wassen. Het gaat ze alleen
om de macht, dat is de enige drijf-
veer. Bouterse zag zijn formele
macht afbrokkelen, dus daar wil-
de hij wat aan doen. Bij de verkie-
zingen heeft Bouterse zwaar ver-
loren en het leger heeft zijn opspo-
ringsbevoegdheid moeten inleve-
ren. Zo ging het steeds een stukje
verder en dat pikt hij niet. Dat hij
in Nederland niet met de pers
mocht praten, droeg bij aan zyn
besluit om de macht over te ne-
men. Hij was het allang van plan,
maar zocht alleen nog een aanlei-
ding."

Ook anderen noemen macht de
enige drijfveer van Bouterse.
Rensch roept in herinnering dat
vorig jaar een aanslag op hem is
gepleegd. „Ik hoor in Suriname
thuis, daar is mijn kantoor. De
mensen in Suriname zyn bang.
ledereen houdt zyn mond, want
Bouterse heeft dewapens. Zo sim-
pel is het. Suriname lijkt mis-
schien een operette, maar dat is
het zeker niet. Opstaan tegen Bou-
terse is niet zo eenvoudig. In Oost-
Europa heeft het ook veertig jaar
geduurd."
In alle reacties klinkt door dat de
Surinaamse bevolking een extra
klap zal krijgen door de staats-
greep. „We zijn terug bij af. We
zijn weer even ver als na de staats-
greep van 1980. De economie zal
verder achteruit gaan, de mensen

worden nog banger, het aantal
vluchtelingen zal toenemen. Het
is een puinhoop, een chaos in Su-
riname", meent Rensch.
Johnny Kamperveen, woordvoer-
der van hetComité Nabestaanden
8 december 1982, verwacht een
toename van het aantal vluchte-
lingen. „De mensen in Frans
Guyana gaan nu zeker niet meer
terug. President Shankar en de re-
gering hebben met deze staats-
greep hun verdiende loon gekre-
gen. Ze hebben Bouterse mee la-
ten praten, hem alle ruimte gege-
ven, terwijl hij helemaal niet geko-
zen is door het volk. Een man als
Bouterse mag geen positie heb-
ben, hij is een moordenaar die dor-
pen heeft laten uitroeien. Met hem
samenwerken zoals André Haak-
mat en Denisede Hart doen, is col-
laboreren. Met- Bouterse moet je
niet praten. Hij wil de baas zijn, op
welke manier dan ook."
Van de beloofde verkiezingen bin-
nen honderd dagen zijn Rensch,
Dap en Kamperveen niet onder de
indruk. „Verkiezingen kun je ma-
nipuleren. Bovendien, als jezo om
de democratie geeft als Graan-
oogst zegt dat het leger doet, dan
lijkt me het plegen van een staats-
greep wel een hele merkwaardige
manier om de democratie te die-
nen", zegt Kamperveen.

" Enkele tientallen leden
van de Surinaamse
gemeenschap in
Nederland namen
dinsdag deel aan een
protestdemonstratie tegen
de staatsgreep van het
leger in Suriname. Voor
een geheel verlaten
ambassadegebouw in Den
Haag riepen zij op tot
herstel van de democratie
in een nieuw Suriname.

Chaos

■_oalste verwachten viel no
de harde uitspraken van (ex-
Ibevelhebber Bouterse aan
het adres van presidenl
Ramsewak Shankar, heefl
het muisje voor de Suri-
naamse regering en het Su-
rinaamse volk met een nieu-
we staatsgreep door het le-
ger inderdaad een staartje
gekregen,
kunnen toegroeien naar een

volwaardige democratie is daarmee volledig de bodem ingesla-
gen. Het land is weer een stapverder op weg naar de totale chaos.
Het leger, toch al de feitelijke machthebber in het hopeloos ver-
deelde land, heeft via de staatsgreep onder commando van
plaatsvervangend legerleider Ivan Graanoogst nog eens duidelijk
onderstreept dat het burgerbewind in feite geen enkele zeggen-
schap had. Dat de zojuist afgetreden bevelhebber Bouterse de re-
gie van de coup in handen had, mag duidelijk zijn.

De maandagnacht afgezette regering-Shankar had juist besloten
in te gaan op het verzoek om ontslag van legerleider Desi Bouterse
en had bovendien willen aankondigen dater in Suriname uiterlijk in
mei vervroegde verkiezingen zouden worden gehouden. De rege-
ring ging uitdrukkelijk niet akoord met de eisvan de legerleider dat
er ter voorbereiding van die verkiezingen een crisis-kabinet zou
worden gevormd. Kort daarna grepen de militairen in, vermoede-
lijk uit angst de controle over het land te zullen verliezen.
Zaterdag al had Bouterse verklaard niet te willen aanblijven als le-
gerleider onder de huidige president Shankar, die hij een 'joker'
noemde. Bouterse verweet de president er niet of onvoldoende te-
gen te hebben geprotesteerd dat hij vorige week op doorreis in ons
land geen contact mocht hebben met de pers. Shankar zou daar-
mee hebben toegestaan dat de waardigheid van de Surinaamse
natie werd aangetast, een drogreden van het zuiverste water,
uiteraard, maar voor Bouterse een pracht alibi om te dreigen dat
'het muisje nog wel een staartje zou krijgen.
Met deze tweede coup bewijst Suriname in ieder geval een bana-
nenrepubliek te zijn volgens de beste Zuidamerikaanse tradities.
Het land is volkomen verarmd en grotendeels ontvolkt. Meer dan
de helft van de Surinamers woont inmiddels in ons land. Bovendien
is er nog steeds geen eind gekomen aan de burgeroorlog tussen
het leger en de bosnegers van het Jungle Commando van Bruns-
wijk. Brunswijk spint uiteraard garen bij de recente ontwikkelingen
in Suriname. Hij zal zich gesterkt zien in zijn strijd tegen de gehate
militairen. De kans dat de burgeroorlog daarmee in alle hevigheid
oplaait is groot, met als gevolg een chaos diezijn weerga niet kent.
Dat Nederland heeft besloten om de ontwikkelingshulp aan Suri-
name stop te zetten is terecht. De hulp zou toch niet terecht komen,
waar die nodig is, maar in de zakken van de militairen verdwijnen
en via hen mogelijk in handen komen van de internationale drug-
maffia. Wel dient ons land humanitaire noodhulp voor de bevol-
king van het land te handhaven, mits de bestemming kan worden
gegarandeerd.
Het leger heeft inmiddelsbeloofd dat binneneen week een interim-
regering zal worden gevormd en dat binnen enkele maanden ver-
kiezingen zullen.worden gehouden. Of dat vrije en democratische
verkiezingen zullen zijn valt echter zeer te betwijfelen.

Verplichtingen
Het vijfde principe is volgens de
verklaring dat alle verplichtingen
die Suriname sinds de onafhanke-
lijkheid in 1975 met andere landen
is aangegaan, onvoorwaardelijk
worden nagekomen.
President Shankar zei gisteren in
een verklaring dat als het hem on-
mogelijk gemaakt wordt om on-
der normale omstandigheden te
werken, hij zijn functie teruggeeft.
Die situatie is nu bereikt, zo zei
hij.
De aan de kant geschoven presi-
dent verklaarde met nadruk geen
huisarrest te hebben. Hij zei: „Ik
ben zo vrij als een vogel. Ik mag
doen wat ik wil". Op de vraag of
hy nog politieke aspiraties heeft,
antwoordde Shankar: „Ik weet
niet ofik in de politiek ga. In ieder
geval zal ik in Suriname blijven
wonen en werken."

Gedwongen uittocht Hodzja-clan uit afgeschermde residentie in Tirana

Eis Albanese oppositie
afgewezen: geen uitstel

door frits schils
TIRANA/HEERLEN - De De-
mocratische Partij van Albanië
(DPA) heeft de eerste teleurstel-
ling in haar nog korte bestaan
moeten incasseren. De regeren-
de communistische partij onder
aanvoering van president Ramiz
Alia heeft afwijzend gereageerd
op de eis van de DPA de aan-
staande parlementsverkiezingen
op te schorten. De op 11 decem-
ber opgerichte eerste oppositie-
partij in het land had enkele
maanden uitstel gevraagd om
meer tijd te krijgen zich op de
verkiezingen voor te bereiden.
De weigering van het regime
houdt in dat iets meer dan 2,1
miljoen Albanezen (van de in to-
taal 3,2 miljoen inwoners) con-
form de aanvankelijke opzet op
10 februari naar de stembus
gaan.

Het presidium van de Volksas-
semblee (parlement), waarin
vooralsnog uitsluitend commu-
nisten zitting hebben, besliste
daags voor Kerstmis unaniem
dat er geen redenen zijn die uit-

stel rechtvaardigen. De secreta-
ris van het presidium, Sihat To-
zaj, benadrukte dat de kandida-
tenlijsten voor de verkiezingen,
die pas over veertig dagen wor-
den gehouden, uiterlijk twee we-
ken voordien ter registratie moe-
ten worden aangeboden. De par-
tijen hebben daarom naar de me-
ning van het presidium genoeg
tijd om zich te groeperen.

Als tweede reden voor de weige-
ring voert het regime aan dat uit-
stel van de verkiezingen gecom-
pliceerde wettelijke procedures
met zich brengt, waardoor vol-
gens het presidium de dringend
noodzakelijke herschikking van
de Albanese grondwet 'onnodig'
wordt vertraagd.
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roeituin
■ zelfverzekerde tred loopt Kes-

' tijdens de winkelavond door
Proeftuin, het warenhuis in

Voor zon 12 miljoen
Jen wordt deze vestiging in een
i Hieuw jasje gestoken. Een jas-
at enige gelijkenisvertoont met
Metamorfose die De Bijenkorf
J'eens onder zijn leiding een

jaren geleden onderging.

itleer, dat spotje schijnt recht in
gezicht" klaagt een bezoeker
de koffieshop 'Le Café' in het
stelveens warenhuis. Kessels,
'.s twee jaar voorzitter van de di-
le van de warenhuizen, verblikt
Verbloost niet. Hij draagt im-
js de badge van het V&D-perso-
lop de revers en gaat op zoekr de verantwoordelijke koffie-
P-manager. „Daar wordt iets
Sedaan", verzekert hij de mon-
-5 bezoeker. „De klant is ko-r.
-en jaar 'radiostilte' in de media
■essels bereid wat inzicht te ge-
ln de stand van zaken bij de re-
miserende warenhuisketen die
laar nog dik in de rode cijfers
Hij zegt het niet met zoveel

'rden, maar hij verwacht dat de
enhuizen over twee a drie jaar
de verliezen zijn. „We zijn nueveer in het midden van dem- Als je dat letterlijk neemt
we daar over twee jaar uit, ja".
sels wil geen cijfers noemen,
II spreekt ook niet tegen dat het

warenhuis-concern dit jaareen ver-
lies lijdt van 80 miljoen gulden.
Kessels over de reorganisatie: „Er
lopen allerlei projekten tegelijk:
vooral automatiseringsprojekten,
voor goederenbesturing en finan-
ciële administratie. Veel projekten
lopen in 1991 af en een ander deel
een jaar later. Andere projekten,
zoals een geautomatiseerde perso-
neels- en salarisadministratie, zijn
we nog aan het opzetten. Daarnaast
zijn we de logistiek, zeg maar de
bevoorrading, het vervoer, aan het
automatiseren, door het aanbren-
gen van streepjescodes op de arti-
kelen".

De hele oude organisatie van. in-
koop en verkoop, waarmee de 58
warenhuizen tot nu gerund wer-
den, staat inmiddels op zn kop. De
organisatie is verdeeld in 23 pro-
duktgroepen (zoals herenmode,

schoenen, kantoorartikelen etc.)
met een eigen produktgroep-mana-
ger. Deze is verantwoordelijk voor
de resultaten van zyn produkt-
groep in alle warenhuizen.

beurs

Rustig
fftJ^RDAM - De Amsterdamse
«tn^^eurs werd maandag ge-
te ljiffr .^ door een serene rust. Eni-
\v Vel er in de koersontwikke-
an, an de aandelen op deze, in ver-

"ag Q "Tjet Kersmis verkorte beurs-
fiver0 niet te ontdekken. Bij veel
■aiin anderde noteringen kregen de
e Och/1 iets de overnand- Laat in

'eX t end stond de stemmingsin-aenn°Pzichte van het slot vang °.2 punt lager op 94.

'Ide e beursdag tussen een week-
-IStl(jeent1Kerstmis in was vanuit de
l(j^e gezien dan ook een vrij zin-
'u'tiellXifrcitie- Handelaren zaten

J nun üJd uit- Van de ërote
H venfondsen gaf eigenlijk al-
lQ§ee vastg°edfonds Rodamco

Hen: n Verschuiving van enige be-
',6n te zien- Het aandeel zaktel "Wegnaar f 53,40.

Olie was van de inter-
tuiten_?e eniSe die wat winstkon
ïIINfW oninkHJke had tegen het
f _<_l>t

gUur een vooruitgang ge-
Ve f^an 70 cent op f 132,40. De an-i >üe ondsen in de sector toonden

■ke hrf _"' maar net als de rest van
eltiesw ndsen was het dub"

I^lannfusiePartners Nationale-Ne-N het n en NMB Postbank zijn
.NcJer emen van allerlei formele

»*> _«.ISuSen nu d"ideluk de kaar-Jr°teh 1 ud' In het bijzonder de
'i.ge run eggers in Nationale blijven

JM ül_,^erhouding te slecht vinden.
■el Z Van de waarheid nadert nu

sUtur r de steun van de grote
r» fu^en kunnen de twee partners

n Uï>ie waarschijnlijk wel verge-

obllgatiemarkt gebeurde
_*°s Va einig' °ok hier bleef het

koers nagenoeg onver-

Hoofdfondsen vk s.k.
ABN Amro 31,70 31,50 e
AEGON 107,80 107,60
Ahold 67,10 67,40
Akzo 76,80 75,80
Alrenta 162,50 162,60
Amev 46,10 46,20
Amro A. in F. 75,30 75,30
Borsumij W. 70,60 72,00
Bührm.Tet. 44,40 44,20
C.S.M.eert 84,50 84,20
DAF 18,90 18,80
Dordt.Petr. 123,80 125,70
DSM 86,20 85,90
Elsevier 74,00 73,50
Fokker eert. 31,50 e 31,10
Gist-Broc. c. 29,70 29,50
HCS Techn. 9,50 9,30
Heineken 136,80 136,60
Hoogovens 52,00 51,60
Hunter Dougl. 54,50 55,00
IntMüller 70,00 e 70,00
KLM 20,20 20,00
Kon.Ned.Pap. 36,90 36,70 'Kon. Oüe 131,70 133,00
Nat. Nederl. 48,20 48,20
NMBPostbank 37,60 37,70
Nedlloyd 35,40 35,10
Océ 33,00 33,50
Pakhoed Hold. 195,10 195,10
Philips 21,00 20,70
Polygram 30,70 30,60
Robeco 87,40 87,50
Rodamco 55,00 53,40
Rolinco 81,40 81,70
Rorento 59,90 60,10
Stork VMF 41,10 41,30
Unilever 151,90 152,60
Ver.Bezit VNU 83,50 83,30
Volmac Softw. 31,30 30,80
VOC 43,20 43,20
Wessanen 64,00 63,50
Wolters-Kluwer 48,20 48,10

Avondkoersen Amsterdam
Kon.olie 131,50-131,60(131,70)
Philips 20,80e-20,90(21,00)
Unilever 152,30-152,60(151,90)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 54,00 54,00
ABN AmroHld.prf. 5,03 5,03
ACF-Holding 32,20 32,20
Ahrend Gr. c 173,00 174,00
Air HoUand 14,10 14,50
Asd Opt.Tr. 15,00 15,00
Asd Rubber 3,95 3,95
Ant. Verft". 470,00
Atag Holde 117,00 115,80
Autind.R'dam 77,00 77,00
BAM Groep 71,00 71,00
Batenburg 113,70 113,70
Beers 101,00 101,00
Begemann 135,00 134,00
Belindo 350,00 351,00 b
Berkei's P. 1,46 1.46

Blydenst-Will. 35,60 35,50
Boer De, Kon. 247,00 249,00
de Boer Winkelbedr. 77,00 73,80
Bols 176,00 176,00
Boskalis W. 12,60 12,80
Boskalis pr 15,80 15,90
BraatBeheer 31,50 31,50
Breevast 11,65 11,65
Burgman-H. 2750,00 2700,00a
Calvé-Delft pr 835,00 835,00
Calvé-Delft c 978,00 983,00
CSM 83,50 83,50
Chamotte Unie 2,39 2,35
Cindu-Key 158,00 158,00
Claimindo 347,00 348,00 b
Content Beheer 22,00 22,20
Cred.LßN 29,20 29,20
Crown v.G c 108,50 109,00
Delft Instrum. 28,80 27,00
Desseaux 227,00
Dorp-Groep 39,20 39,40
Econosto 28,30 28,30
EMBA 200,00 200,00
Eriks hold. 89,50 89,00
Flexovit Int. 78,00 78,00
Frans Maas c. 75,70 76,00
Gamma Holding 93,00 93,00
Gamma pref 5,60 5,60
Getronics 29,00 29,00
Geveke 39,20 38,00
Giessen-de N. 130,00 130,00
Goudsmit 44,30
Grasso's Kon. 93,00 93,00
Grolseh 155,00 154,20
GTI-Holding 217,90 217,90
Hagemeyer 103,00 103,00
HAL TrustB 12,90 12,90
HAL Trust Unit 12,80 12,90
H.B.G. 157,00 156,50
Hein Hold 118,00 117,70
Hoek's Mach. 200,00 200,50
Heineken Hld 118,00 117,70
Holl.Sea S. 0,95 0,95
Holl. Kloos 473,00 471,00
HoopEff.bk. 5,90 5,90
Hunter D.pr. 3,00
ICA Hold. eert. 7,80 7,80
IHC Caland 48,00 47,80
Industr. My 123,00
Infotheek 21,70 21,20
Kas-Ass. 39,30 39,00
Kempen Holding 11,30 t 1,30
kondorwessels 32,10 31,80
KBB 95,00 96,00
Kon.Sphinx 159,00 158,00
Koppelpoort H. 259,00
Krasnapolsky 218,00b 218,00 b
Landré _ Gl. 56,00 56,00
Macintosh 33,00 33,10
Maxwell Petr.H. 105,00
Medicopharma 57,50 57,50
Melia Int. 5,95 5,95
Moeara Enim 1065,00 1080,00
M.Enim08-cert 13900.00 14000,00
Moolenen Co 32,50 32,50
Mulder Bosk. 65,00
Multihouse 6,70 a 6,60
Mynbouwk. W. 384,10 384.10

Naeff 320,00
NAGRON 45,50 45,50
NIB 534,00 534,00
NBM-Amstelland 9,00 9,00
NEDAP 305,00 304,00
NKFHold.cert. 234,00f 234,00a
Ned.Part.Mij 38.50 38,50
Ned.Springst. 12500,00
Norit 33,00 33,20
Nutricia gb 108,50 108,50
Nutricia vb 117,50 117,50
Nijv.t.Cate 77,00 77,00
Omnium Europe 13,00 13,00
Orco Bank c. 75,00 e 74,50
OTRA 241,00 241,00
Palthe 62,00 60,00a
Philips div'9l 20,80
Pirelli Tyre 20,20 20,30
Polynorm 113,00 110,00
Porcel. Fles 157,00 157,00
randstad 43,30 43,50
Ravast 41,50 42,50
Reesink 70,00 70,00
Riva 39,00 39,80
Riva (eert.) 38,00 38,00
Samas Groep 62,00 61.50
Sarakreek 19,90 19,90
Schuitema 1600,00 1700,00b
Schuttersveld 40,00 39,00a
Smit Intern. 49,50 48,00a
St.Bankiersc. 11,50 11,50
Stad Rotterdam c 41,70 41,80
TelegraafDe 93,00 91,00
Textielgr Twente 75,00
Tulip Comp. 29,50 29,20
Tw.KabelHold 114,00 112,00
Übbink 82,60 82,70
Union Fiets. 58,00 58,50
Ver.Glasfabr. 333,00 330,00
Verto 52,80 52,80
Volker Stev. 70,60 70,60
Vredestein 11,80 11,70
VRG-Groep 63,50 63,50
Wegener Tyl 229,00 229,00
West Invest 27,50 27,00a
West Inv. wb. 99,00 99,00
Wolters Kluwer 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 65.90
ABN Beleg.f. 52,30 51,90
ABN Amro L.F. 151,30 151,30
ALBEFO 49,30 49,30
Aldollar BF $ 22,80 22,80
Alg.Fondsenb. 210,00 210,00
AllianceFd 9,60 9,60
Amba 42,00 42,00
America Fund 251,00 259,00Amro Eur.F. 64,00 63,20
AmroFar E.F. 51,00 51,80
AmroNeth.F. 65,70 65,80AmroN.Am.F. 54,90 55,90
Amro Obl.Gr. 159,10 159,00Amvabel 57,40 58,00

AsianTigersFd 48,50 49,00
AsianSelFund 38,20 38,80
Austro Hung.F. 6,25
Bemco Austr. 47,00 47,50
Bever Belegg. 3,30 3,30
CLN Obl.Div.Fonds 101,10 101,20
CLN Obl.Waardef. 103,00 103,00
Delta Lloyd 36.00 36,00
DP Am. Gr.F. 24,30 24,60
Dp Energy.Res. 42,00 42,00
Eng-H011.8.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. 246,00 246,00
EurGrFund 52,20 52,50
Euro Spain Fd 7,20
FlorenteFund 104,80 104,80
Gim Global 46,70 47,00
Groeigarant 1,26 1,27
Hend.Eur.Gr.F. 158,50 158,00
HendersonSpirit 51,30 51,50

flolland Fund 64,80 64,50
HoU.Eur.Fund 41.80
HolLObl.Fonds 117,00 117,00
HolLPacF. 93,90 93,50
Innovest 86,00 86,00
Interbonds 530,00 530.00
lntereffektsoo 34,50 34,50
Intereffekt wt 200,00 204,00
Investa part 65.50
IS Himal. F.s 8,00
Jade Fonds 133,40 134,80
JapanFund 20,70 20,70
Jap.lnd.Alpha Fd 8300,00
JapanRot. Fund yen 7000,00
Korea Pac.s 8,00
Mal.Cap.F. $ 6,70
Mees Obl.Div.Fonds 100,70 101,10
Mexico IncF. 21,00
MXInt.Vent. 26,00
Mondibel 66,20 66,50
Nat.Res.Fund 1115,00 1140,00
Nedufo A 124,00 124,00a
Nedufo B 126,00 105,00a
NMB Dutch Fund 36,90 36,80
NMB Global F. 41,00 39,20d
NMB Oblig.F. 34,40 34,60
NMBRente F. 105,40 105,50
NMB Vast Goed 38,20 38,20
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr.Fund 3,75 3,75
Obam, Belegg. 197,40 199,30
OAMFRentef. 12,25 12,45
Orcur.Ned.p. 47,40 47,40
Pac.Dimens. 82.50 82,50
Pac.Prop.Sec.f. 30,80 31,00
Pierson Rente 104,50 104,50
Postb.BeleggX 53,00 53,00
Prosp.lnt.High.lnc. 6,00
RG Divirente F. 47,10 47,10
Rentalent Bel. 135.50 135,30
Rentotaal NV 31,70 31,80
RG groen 48,80 48,80
RG blauw 46,10 46.00
RG geel 42,50 42,60
Rodin Prop.s 106,00 106,00
Rolinco cum.p 70,00'

Sci/Tech 15,50 15,50
Technology F. 17,50 17,50
Tokyo Pac. H. 210,00 210,00
Trans Eur.F. 71,00 70,80
Transpac.F. 320,00 315,00
Uni-Invest 84,00 84,00
Unico Inv.F. 76,30 76,50
Unifonds 29,80 29,50
VWN 62,20 62,40
Vast Ned 111,20 111,20
Venture F.N. 23,00 23,50
VIB NV 68,20 68,40
VSB Mix Fund 46,10 46,20
VSB Rente F. 100,20 100,30
WBO Int. 62,50 62,50
Wereldhave NV 140,20 140,00
Yen Value Fund 80,50 81,30
ZOM Florida $ 47,20 46,80

Parallelmarkt
Alanheri 23,80 23,80
Berghuizer 42,00 42,00
Besouw Van c. 61,20 61,60

■Biogrond Bel. 10,40 10,40
CBI Barin Oc. yen 1630,00
Comm.Obl.F.l 99,10 99,00
Comm.Obl.F.2 98,60 98,60
Comm.Obl.F.3 99,10 99,00
De Drie Electr. 18,10 e 18,20
DeltaU.dlr 52,20 52,10
DeltaLlEcu 50,40 51,40
DeltaLlMix 50,40 51,40
DeltaLlßente 50,40 51,20
DeltaLlVast 50,00 49,60
Dico Intern. 95,50 94,80
DOCdata 10,50 10,50
Ehco-KLM Kl. 35,50 35,50
E&L Belegg. 1 59.40 59,50
E&L Belegg.2 67,90 67,80
E&L Belegg.3 72,30 72,30
Free Rec.Sh. 32,60 32,70
Geld.Pap.c. 69,00 68,50
German City E. 49,00 49,00
Gouda Vuurv c 104,80 103,00 a
Groenendijk 37,20 37,50
Grontmij c. 218,00 218,00
HCA Holding 50,20 50,70
Heivoet Holding 48,50 49,00
Hes Beheer 42,70 42,70
Highl.Devel. 15,20 25,00 b
Homburg eert 3,00 3,05 f
Interview Eur. 4,30 4,30
Inv. Mij Ned. 33,00
Kuehne+Heitz 41,80 41,80
LCI Comp.Gr. 13,10 13,10
Melle 282,50 282,50
Nedcon Groep 27,30 27,30
Nedschroef 101,30 102,00
Neways Elec. 7,10 7,10
Newtron Hold 10,00 10,00
pan pacific 9,90 9,90
Pie Med. 9,50 10,00
SimacTech. 11,70 11,70
Sligro Beh. 38,50 38,50
VHS Onr. Goed 4,40 4,80
Weweler 31,00 e 30,10 e

Wall Street
24/12 26/12

allied signal 27% 27
amer.brands 40% 40%
amer.tel.tel 30 30%
amoco corp 51 51%
asarco mc. 26 27
bethl. steel 14 15
boeing co 46 46%
can.pacific 17Va 16%
chevron 71V* 73%
chiquita 31% 31
chrysler 13 13' A
citicorp 13 13
cons.edison 233A .24
digit.equipm. 57% 58
dupont nemours 36% 36
eastman kodak 41 41%
exxon corp 51 51%
ford motor 26% 26
gen. electric 57% 57
gen. motors 343A 34%
goodyear 17% 18Vb
hewlett-pack. 31% 32
int. bus.mach. 113% 113%
int. tel.tel. 48 48
kim airlines 11 11%
mcdonnell 42% 40%
merck co. 87 88
mobil oil 56% 58
penn central 19 19%
philips 11% 113A
primerica 22% 22%
royal dutch 76% 77 lA
sears roebuck 25% 25 -sfe-south.pac. 6 6%
texaco mc. 58' A 60%
unitedtechn. 47% 46
westinghouse 27% 28%
whitman corp 18% 18%
woolworth ■ 30% 30%

Advieskoersen
amenk.doUar 1,655 1,775
austr.dollar 1,28 1,40
belg.frank (100) 5,30 5,60
canad.dollar 1,430 1,540
deense kroon (100) 27,70 303duitse mark (100) 110,10 1)4,10
engelse pond 3,10 3,35
finse mark (100) 45,00 47,50
franse frank (100) 31,75 34,50
griekse dr. (100) 0,96 1,16
ierse pond 2,83 3,08
ital.lire (10.000) 13,90 15,60
jap.yen (10.000) 123,00 129,00
joeg.dm.t/m 100 - 15,50
noorse kroon (100) 27,25 29,75
oost.schill. (100) 15,75 16,25
port.escudo (100) 1,17 1,35
spaanse pes. (100) 1,67 1,83
turkse pond (100) 0,0500 0,0700
zweedse kr. (100) 28,40 30,90
zwits.fr. (100) 129,00 133,50-

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,73325-1,73575
antill.gulden 0,9525-0.9825
austr.dollar 1,3375-1,3475
belg.frank (100) 5,4635-5,4685
canad.dollar 1,49025-1,49275
deensekroon (100) 29,315-29,365
duitse mark (100) 112,800-112,850
engelse pond 3.2470-3.2520
franse frank (100) 33,215-33.265
grieksedr. (100) 1,0375-1,1375
hongk.dollar (100) 22,1250-22,3750
ierse pond 3,0000-3,0100
ital.lire (10.000) 14,990-15,040
jap.yen (10.000) 127,65-127,75
nwzeel.dollar 1,0125-1,0225
noorse kroon (100) 28,825-28,875
oostenr.sch. (100) 16,0270-16,0370
saudi ar.ryal (100) 46,1250-46,3750
spaanse pes. (100) 1,7560-1,7660
surin.gulden 0,9500-0,9900
zweedse kr. (100) 30,055-30,105
zwits.frank(100) 132,125-132,175
e.e.u. 2,3110-2,3160 ■

Index Amsterdam
CBS-koersindex (1983=100)
algemeen 168,90 169,30
id excl.kon.olie 157,60 157,30
internationals 173,40 174,50
lokale ondernem. 165,70 165,30
id financieel 114,30 114,10
id niet-financ. 215,60 215^00
CBS-herbeleggingsindex (1983=1001

algemeen 230,50 231,00
id excl.kon.olie 204,10 203,70
internationals 246,30 247,80
lokale ondernem. 213,40 212,90
id financieel 157,90 157,70
id niet-financ. 265,80 265,00

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 94,20
internation 82,90
lokaal 96,30
fin.instell 85,70
verzekering 89,40
niet-financ 99,20
industrie 102,10
transp/opsl 100,20

Goud en zilver
Goud: onbewerkt ’20.740-
-’21.340-, vorige ’ 20.470-
-’21.070; bewerkt verkoop
’22.940, vorige ’22.670 la-
ten.
Zilver: onbewerkt ’ 190-

-’ 260 vorige ’ 185^ 255; be-
werkt verkoop ’ 300 laten,
vorige ’ 300 laten.

Dow Jones
Industrie
2637,13
+ 15,84

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c093 150,00 367 2,80 a 2,40
akzo p095 80,00 368 16,80 16,70
d/fl cdec 170,00 289 0,10 2,00
d/d pdec 170,00 219 1,70 0,05
d/fl pdec 175.00 159 6,20 2,20
d/ft pjan 165,00 215 0,70 0,50
d/n pjan 170,00 265 1,50 1,00
coc cdec 210.00 1016 20,00 a 20,80a
coc cdec 215,00 130 15,00 a 15,80
coc cdec 220,00 486 9,80 10,80
coc cdec 225,00 782 5,00 5,80
coc cjan 215,00 150 17,00b 16,30
coc cjan 230,00 185 5,40 5,00
coc cjan 235,00 193 3,30 2,70
coc cjan 240,00 336 1,70 1,50
coc cjan 245,00 370 1,00 0,90
coc pdec 230,00 1381 1,10 0,10
coc pdec 235,00 1354 5,40 a 4,40
coc pdec 240,00 727 10,50 a 9,40
coc, pjan 215,00 402 1,10 1,00
coc pjan 220,00 142 1,60 1,70
coc pjan 225,00 1037 2,60 2,90
coc pjan 230,00 346 4,30 4,50a
coc pjan 235,00 217 6,70 6,80
coc pfeb 220,00 180 3.30 3.50
coc pfeb 230,00 665 6,80 7,00
coc papr 210,00 189 3,50 3,40
fokker cjan 40,00 203 0,60 a 0,10
goud c feb 460,00 656 1,00 1,10
nedl cjan 37,50 150 1,50a 1,00
nedl cjan 45,00 105 0,30 0,30
nedl capr 40.00 108 3,00 2,80
natn cjan 50,00 207 0,90 1,00
phil c093 30,00 223 3,30 3,20
phil p095 20,00 270 3,30 3,30
olie cjan 130,00 212 3,80 4,60
olie capr 130,00 121 7,50 8,50
olie capr 135,00 193 5,20 5,70
tops cdec 390,00 151 12,80 18,50
tops cdec 400.00 142 3,50 a 8,50
tops cjan 420,00 162 3,50 b 3,30
tops pjan 370,00 110 2,00 a 1,20
unil c okt 100,00 172 54,00 54,50
unil pjan 150,00 109 2,30 1,80
unil papr 150,00 115 4,80 4,60
unil p093 120,00 225 6.10 5,50
xmi cjan 550,00 1017 12/00 11/00.
xmi cjan 570,00 900 3/08 3/12
xmi pdec 550,00 573 2'oo 1/08

a laten g bieden - ei-div.
b bieden h-lateiwei-div.
c ej-claim k gedaan t h
d ei-dividend 1 gedaan " g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
t gedaan- laten sk slotkoers gisteren

diefjes-cultuur
„De volgende stap is dat de waren-
huizen zich daaraan moeten aan-
passen. Zo moet er iemand op de
winkelvloer zijn die zon speciaal-
zaakje daadwerkelijk runt. In grote
vestigingen heeft elke produkt-
groep een eigen verkoopchef. In
kleine vestigingen is dat natuurlijk
onmogelijk. We willen geen 23
chefjes in een kleine winkel, want
dan krijg je de beruchte chefjes-
cultuur waar andere bedrijven op
dit moment mee worstelen".
Nieuw is verder dat de produkt-
groepmanagers zelfs verantwoor-
delijk zijn voor de winst. Maar het

is een gedeelde verantwoordelijk-
heid, zegt Kessels. „De produkt-
groepmanager kan die winst niet
realiseren zonder anderen. Hij staat
niet zelf op de vloer om truien te
verkopen. Daar heb je een winkel-
organisatie voor nodig die een
eigen verantwoordelijkheid heeft.
Een warenhuis is meer dan een op-
telsom van 23 produktgroepen. Het
is juist de grap van het warenhuis
dat het aan de ene kant een verza-
meling is van speciaalzaken en dat
aan de andere kant synergie moet
vloeien uit alle produktgroepen sa-
men".
In de nieuwe warenhuizen is dat
concept eenvoudig toegepast: pro-
dukten die gecobineerd kunnen
worden, worden bijelkaar neerge-
legd. „Er moet als het ware een ver-
band gelegd kunnen worden tus-
sen 'tompoucen' en ondergoed.
Misschien een extreem voorbeeld,

waar het om gaat is dat er een ver-
binding wordt gelegd tussen huis-
houdelijke artikelen en textiel, tus-
sen mode en damestassen, woon-
decoratie en feestkleding."
Dit concept is niet nieuw en wordt
bij concurrent De Bijenkorf al ja-
ren met succes toegepast. Maar De
Bijenkorf doet het veel uitgekien-
der, beaamt ook Kessels als oud
Bijenkorf-bestuurder. Bij de ver-
nieuwde V&D in Amstelveen is de
beoogde presentatie nog wat aan
de magere kant. „Vergeet niet dat
dit voor V&D een heel revolutio-
naire gedachte is. Maar het is wel
de essentie van elk modern waren-
huis in de wereld".
„Nog maar vijf tot zes jaar geleden
voerde V&D een zo breed mogelijk
assortiment. Een beetje van alles
voor iedereen. In de zaken lagen de
meest merkwaardige soorten pro-
dukten bij elkaar. Het concept van

de speciaalzaken binnen het wa-
renhuis stond zelfs nog niet in het
Herpositioneringsplan uit 1988".
Inmiddels is de top van het waren-
huis-concern wel doordrongen van
de noodzaak van deze verandering.
Maar bij het winkelpersoneel vindt
de nieuwe gedachte veel langzamer
ingang, aldus Kessels.

Fusie Pan Am-TWA
op losse schroeven

NEW VORK - De fusiebesprekin-
gen tussen de Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappijen Pan Am en
Trans World Airlines (TWA) zijn
vastgelopen. Pan Am had een ver-
gadering op maandag afgezegd,
waarna TWA-topman Carl Icahn
een boze brief heeft geschreven aan
zijn collega Thomas Plaskett van
Pan Am.

Volgens geruchten op Wall Street
zou Pan Am de pendeldienst tussen
New Vork, Washington en Boston
willen verkopen aan de elektrici-
teitsmaatschappij PacifiCorp, die
het uitvoeren van de dienst zou wil-
len overlaten aan Northwest Airli-

nes. Bovendien zou Northwest een
koopoptie krijgen. Eerder deze
maand heeft Pan Am tegen de zin
van TWA zijn belangrijkste vlucht-
routes naar Londen verkocht aan
United Airlines voor 290 miljoen
dollar. Die prijs was volgens Icahn
veel te laag.

Pan Am verkeert in een penibele fi-
nanciële situatie. De maatschappij
maakte maandag bekend geen geld
te hebben om een dochteronderne-
ming van het Europese vliegtuig-
bouwconsortium Airbus Industrie
te betalen voor het leasen van 21
vliegtuigen. Airbus heeft het con-

tract daarop opgezegd, maar Pan
Am de vliegtuigen nog tot 20 januari
ter beschikking gesteld.
Pan Am heeft in elk geval geld no-
dig om de wintermaanden door te
komen. Icahn zei een lening van 100
tot 125 miljoen dollar te hebben aan-
geboden zonder enige reactie van
Pan Am te hebben ontvangen.

Pan Am ontkende gisteren dat de
maatschappij de onderhandelingen
heeft afgebroken. Evenmin zou de
vergadering van maandag zijn afge-
zegd. „In feite wachten wij op een
bod van Icahn. Wij wachtten er
maandag op en nu wachten wij nog
steeds", aldus een woordvoerder.

economie

Geen zwembroek meer passen op de afdeling damesmode

Jan Kessels zetV&D opz’nkop
>STELVEEN - „De
gratie is heel ingrij-
Jd, zeker zo ingrijpend> ik had verwacht toen
|wee jaar geleden aan

/fe klus begon. Toen
(:ht ik dat we door een
-r snelle acties in de
Mtels de resultaten al
J wat zouden kunnen

Maar dat luk-
Hiet. Er moesten veran-
(ingen komen die
Jctureler zijn dan een
ttal mensen binnen
'D en het moedercon-
J1* Vendex Internatio-
]hadden gedacht".

JJian JanKessels van de Vroomipreesmann-warenhuizen, on-
Peer verantwoordelijk voor de
fjig van V&D Brunssum, V&D
tjhuisplein in Heerlen, het

in Maas-s' en de geplande sluiting in
Pade en Geleen of Sittard, zit
ree jaar reorganiseren en oplo-
We verliezen niet bij de pakken
,'" «Ik had gehoopt dat de omzet
T^n zou stijgen door het afsto-
van produktgroepen die écht
lesgevend zijn en door het in-
fo van produkten die theore-

goed zijnvoor een snelle groei
de omzet. Dat lukte niet in de

* die ik had gewild. Wat dat be-
Was de organisatiestructuur

»&D natuurlijk nog behoorlijk
p evenals het hele imago van het
'cern".

" V&D-topman JanKessels wil in zijn winkels 'als het ware een verband leggen tussen bijvoorbeeld tompoucen en ondergoed

Bankier
Potjes om de verliezen in één keer
af te kunnen schrijven zoals bij-
voorbeeld bij Philips in het boek-
jaar 1990 het geval is zijn er niet bij
V&D. De warenhuizen zijn volle-
dig afhankelijk van moedermaat-
schappij Vendex. „Vendex is onze
bankier en dat is maar goed ook. Ik
heb al werk zat".

Binnen enkele jaren moet er vol-
gens Kessels een omslagpunt ko-
men in de resultaten van de waren-
huizen. „Op het moment dat er rust
komt in de organisatie gebeuren er
twee dingen: De kosten worden
aanzienlijk lager, omdat de reorga-
nisatie afloopt. Allerlei mensen die
hier nu nog rondlopen zijn er dan
niet meer. En op de tweede plaats
gaat dan de omzet omhoog, omdat
je je helemaal kunt concentreren
op de commerciële activiteiten.
Dan gaat die schaar plotseling de
andere kant uit. En een heel klein
beetje meer omzet, een paar pro-
cent, maakt onderaan de streep ge-
weldig veel uit. Dat tikt heel hard
aan, omdat het resultaat zo omzet-
gevoelig is".

Kessels is uitgesproken optimis-
tisch dat het hem lukken de waren-
huizen binnen afzienbare tijd uit de
rode cijfers te halen. „Ik geloof in
het warenhuis als formule en ook
dat je er behoorlijk geld in kunt
verdienen. Bovendien is V&D een
warenhuis dat in Nederland een rol
kan spelen. De Bijenkorf haalt na
een aantal moeilijke jaren op dit
moment ook een voortreffelijk re-
sultaat. Dat is het beeld bij vrijwel
alle warenhuizen in Europa. Na de
problemen van zon tien jaar gele-
den zijn de meeste er weer boven-
op. In alle grote steden zie je
bloeiende warenhuizen. Het is het
centrum van de stad, zoals de
ouderwetse markt waar van alles te
beleven is.

luuk sengers
marien van den bos

Pashokjes
„Nog steeds zijn niet alle vestigin-
gen er van overtuigd datje badpak-
ken bij de dameskleding moet leg-
gen en herenzwembroeken bij de
herenmode. Men is gewend alle
badmode bij elkaar te leggen. Zo
kan het gebeuren dat een man in
een pashokje een zwembroekje past
op de afdeling damesmode, met in
het hokje daarnaast een vrouw die
een bikini past. Niet dat mannen in
Nederland daar echt bezwaar tegen
hebben, maar ze voelen zich er ook
niet helemaal gemakkelijk bij".

Daarnaast blijft het de bedoeling
van V&D een zo breed mogelijk pu-
bliek te bedienen, verzekert Kes-
sels. „Onze basisfilosofie is nu dat
we alles wat populair is in onze win-
kel willen hebben. We willen niet
voorop lopen in detrends, maar din-
gen aanbieden als de mensen er aan
toe zijn. We lopen ook niet voorop
omdat we een brede markt willen
blijven bestrijken. Dat is het ver-
schil met de Bijenkorf, dat een veel
kleiner en koopkrachtiger publiek
heeft".

Afstemmen
Terwijl de reorganisaties binnen de
warenhuizen in volle gang zijn, is
het organisatie-adviesbureau
McKinsey sinds vorige week aan
slag om de activiteiten buiten de
winkels onder de loupe te nemen:
de vele staffunctionarissen, de
'overhead', op het hoofdkantoor in
Amsterdam en de zes regionale kan-
toren. „McKinsey gaat debestaande
reorganisatieplannen niet nog eens
overdoen, maar gaat de verschillen-
de plannen op elkaar afstemmen",
verduidelijkt Kessels.

„Waarom McKinsey er niet in een
eerder stadium bij is betrokken ?
Omdat ik toen nog niet bij V&D
was. Ook de ondernemingsraad, die
inmiddels ingestemd heeft met de
inschakeling van de McKinsey,
vond dat het bureau eerder had
moeten worden binnengehaald. Je
weet datjebij zon reorganisatie ook
de 'overhead' moet aanpakken. Ik
zeg maar: 'overhead' is er altijd te
veel. Maar als je daar te wild mee
omgaat maak je brokken. Wij wil-
den eerst onze commeriële strategie
en onze organisatiestructuur ont-
worpen hebben, om op grond daar-
van te kunnen zeggen wat er met de
overhead moet gebeuren. In die fase
zitten we nu. Ik verwacht in februari
de eerste resultaten van het bureau
aan de OR voor te kunnen leggen".

Voorlopig kost de reorganisatie
meer dan ze opbrengt. Maar de om-
zet van de warenhuizen begint lang-
zaam te verbeteren. „We krijgen ge-
middeld 2 miljoenbezoekers per
week over de vloer. Dat zijn er zon
100 miljoen per jaar. Via onze kas-
sa's komt twee miljard gulden bin-
nen, maar we zeggen niet dat de om-
zet van twee naar drie miljard moet

worden gebracht om weerrendabel
te worden. Nee, in de detailhandel
praat je maar over marges van een
paar procent. Als wij tien procent
meer omzet zouden realiseren zijn
we al een stuk verder. Dat kan door
de arbeidsproduktiveit per vierkan-
te meter te vergroten. In het waren-
huis in Amstelveen ligt de omzet
sinds de verbouwing negen procent
boven het landelijke V&D-gemid-.
delde".
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Aanbiedigen geldig dond., vrij., zaterrj a.s.
Eind goed, al goed!!!

* Verse kuikenbouten
p.kg. nu 3,98

* Verse kuikenfilet
(zonder been) p.kg nu 11,98

* Verse knakworst
p.kg nu 9,98

* Schouderkarbonade
p.kg nu 4)98

Van onze traiteur-kok

Zuurvlees p.kg 8.98
Babi-pangang p.kg 8.98

Grote rijstevlaai
met slagroom nu 7,98
Navelsinaasappels 3 kilo 3,-
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WE HARTIG
NAAR OUDEJAARSAVOND TOE.

VERSE I GEHAKTBALLEN I KROKANTE
KNAKWORST KIPSCHNITZELS
10 stuks sstuks 098 4stuks y|9Blopptk.p Ji II wi 4- I
BRAADVLEES I MAGERE I VARKENSPOULET
Ezeltje / SPEKLAPPEN
__ie JA9B Ê9B 798
kilo ■_■■ kilo J| jl kilo f I l

EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER. gp| | | ,» f ,—^\' 55ET
He-rlertaan 108 # ______-"-«^ ai-"--" I^^J^J _■

e BRUNSSUM, V__B__■_■bbii^__*"_■_# -i^giiaßßH_______r
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BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT woensdag vanaf 12.00 uur open.
Donderdag Koopavond (Sittard geen koopavond).

PANASONIC VOOR TÖP__l PRESTATIES
Eindelijk een movie die niet alleen zo klein en
licht is dat deze heel makkelijk in de hand te
houden is, maar ook nog eens het trillen van
deze hand compenseert. Want iedereen
heeft van nature trillende handen en hoe
kleiner de camera is, hoe groter de kans op
trillende beelden. De Panasonic Palm Movie
NV-SIE is de enige met een Digital Beeld
Stabilisator die het natuurlijke trillen van uw
hand opvangt en daardoor altijd een trillings-
vrij beeld mogelijk maakt. Maar de NV-SIE
heeft ook een groot bedieningsgemak, vele
mogelijkheden en uiteraard het universele 'VHS-systeem. U hoeft nu nooitmeerte "trillen"

NU TRILT ALLEEN DE
CONCURRENTIE NOG

J L ._
ZONDER MET

DIGITAL BEELD DIGITAL BEELD
STABILISATOR STABILISATOR

_dM_

B-"^*_p«_J__

NV-SIE
VHS-C

PALM MOVIE

jvhsi>Panasonic
HAAGTECHNO f/, POSTBUS 236, 520.AE 'S-HERTOGENBOSCH. TEL 073-402522

PIET KLERKX VOOR ROMANTISCH WONEN. fSSssrl "~

%Jd * vo°r f 2.500,- of meer |^
**&' *r ni_ni_—t^* i^^HHpipßlH koopl. don beloaliff.ff j-SP^S-^^fc Piet Klerkx "^ reis" °'~—<-—"' ' T**«v ~~*__f. r^M%^fil&t benzinekoslen terug.

llÉlC^^' Fraai dressoir met veel «AAV met fraaie gedessineerde A/jA_' lt_ilM "#3& Mijißsi I® jj! §Pf!1 v'THP% " opbergruimte. Uitgevoerd IXWN — bekleding. Als drie-en /O7 1 ■ HtTT»^r_i^* léÉ' 'jfc.J in classic white. I\J f*J/ tweezitter bij Piet Klerkx # «_»| |J 1 "j | f |P fgg|P j

" Spreiding betaling mogelijk * ook op maandag en zaterdag geopend SS^T* ' __! titel II k«»»'"tlassic wl'he-. IOTTft I
" donderdag koo^vondy.o. 9 uur "gr0„,,hu,,1,,,,„ Nederland iP^'l^ll' I -^""^^ l'/*V

■*_§ -3Wv $ | || S^^^J * 11^^_^|ff ' 11 Schitterende tafel en vier met comfortabe1I■] I ___| lm I __1 "J A__ M» «W * ' 1 |1 leer beklede stoelen uitgevoerd in
I »1 IW.V| ■■""■"■ ' ■■■-:■■■ :.?>-ïï--.-:; |; 0! .:,,.■,.,..- , j|| _-> CIaSSIC white.

&____________■___! n lil É^i^^tc ij- -g
MAASTRICHT %££££& __"v£3 Wjl-U He, geheel ook leverbaar in donker en b,anK eiken patiné. J

I MOOI MEEGENOMEN!
Bent uop zoek naar^^7 nieuwe schappen. Zo zijn Naturokkurk-
vloerbedekking? Dat komt dan heel vloeren warmte-isolerend, W\
mooi uit. Naturo, de specialist in geluiddempend, makkelijk in
moderne J^kurkvloeren doet u onderhoud èn bijzonder duurzaam,
wegens een zeer Bovendien zijn Naturo J^urkvloeren
speciaal aanbod. ~ verkrijgbaarkin diverse
Wie vóór 2 februari be- A *tij$***,'§*& kleuren, C|s. vormen en
sluit door NaturoWn 'A'^^^/tel^^'^ struktureri^^Geschikt
kurkvloer van mini-V ittfin^t' £$$* \ voor ieder interieur. j
maal 35 m2(*) te <^_fj^ fJAO^ " t $'§ Kom nu naar de Natur°
laten legden en lakken jl^^lfTj^^fi *"/■" 1 kurkwinkel.
ontvangt maar liefst ; 71/spS|f^^'^_f^ '^ kan men u x^er alles

’ 500,- direkte korting! m^^^^m^ ■»,;■ ,u Qver vertellen.
En dat is toch mooi meege- U weet echt niet wat u ziet èn

/sjg/ nomen voor zon sfeervolle hoort! >'''

vloer met tal van kwalitatieve eigen- N^p^ vanaf minimaal ’ 2.000,-

-naturokurkvloeren
HAD U DAT MAAR EERDER ONTDEKT!

MAASTRICHT, Wycker Brugstraat 39, Tel. 043 - 211810
SITTARD, Paardestraat 25, Tel. 04490 -12116 I

■ 11
Meubelen [ ~~~~~^^____s|ll
Slaapkamers § r ~~" ~~~^ss_s|ipip s_!--r^^ «_P
Keukens ""^_______|P'*l,~~««««»
Woningtextiel """"T
Megroma Meubelen in de
Beatrixhaven in Maastricht JÊM
kombineert een aantal aantrekkelijke
pluspunten:

"kompleet assortiment

" uitstekende kwaliteit

" vriendelijke prijsstelling

" uitgebreide garantie I «sn*

" verregaande pesoonlijke service :I_____
" makkelijk bereikbaar '■___■&
" geen parkeerproblemen
" eigen programma ..^ >m**m-»'w>»mmtm ****\J^r" Ikwaliteitsmeubelen uit eigen v It ■_ _**%_N^_.... 19 _ e n " *_ *.. *t: s^^^^m w sap-fabrieken 11* "_ -".,lOüjSf "■-—""'—>^.i |, pmmtmt* .___M_M?y~--~_.... B
Megroma Meubelen in ___■__[
Maastricht... ;■"**! ______È___^L\ I_J_ \ 1Woonideeën op niveau ; l 'i % » % 1 Bb**»

Openingstijden: Br"***"mat/m'vr 9.00-18.00 u.
zat 9.00-16.00 u.
Donderdag koopavond ~,

-_^^^^^_^^^^

__ __
MAASTRICHT

_k _■ _T__^ B__^^__llm__rfl __Fm beatrixhaven
I^A LW\ ■ ■ V*-C II i

A___k GALJOENWEG 35. TEL. 043-630505 I

B j|_a___ |MJJ[J[JJfW^_"y_"^Jß"gf_S^_Sf>g^ BORD l ___BEATR.XHAVEN b___£_J> f
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Voetbal
woont J.D. Timmer,Resident van de NV Philips'

jOeilampen Fabrieken, niet zoei ver van zijn geboortedorp in
'in/raai gelegen, ruim landhuis
van i?- bossen ten noordoosten
lot ndnoven. Met zijn echtge-
er e- Van de driekinderen werkt
in eentJe ook bij Philips, 'ergenseen produktdivisie'.

Wat "blii Ult ziJnJeugd zeker moet zijn
hetTn nanëen bÜ Jan Dirk was
v 0 kortstondige succes als mid-
ÜeVL Van de voetbalclub van
EtiY " Na standplaatsen in
is h

loplë
' Zuid-Afrika en Londen

tac j!J.sinds het begin van de jaren
Srah S neergestreken in Noord-
U__ nt ?en sindsdien regelma-
thu- gast van PSV- Alleen biJ de

natuurlijk,
de Wel op de tribune en niet in
stad' azen Vlp-ruimte van het
daa °n' Het taalgebruik, opge-
si n°P een - ongetwijfeld dras-
ke 6M

sPeelveld op de rivierklei,
SDr_u af en toe terug in zijn toe-*"aKen tot het personeel.
fi-
er, t2iJn aantreden als president
Mo» t[ide van het Wereldkam-
hij .nschap Voetbal in Italië zegt
de .?^fn het personeelsorgaan,
iern, j 1 ips Koerier': „Ik ben
Men die ëeloott in de stelling:
striJ s.en gaan vóör organisatie-
beetj ren' Natuur»Jk is een
dip organisatie-structuur no-
Ver„rt 1

laar het mag niet knellen.
varigellJk het maar met de lijnen
je binCn voetbalveld: daar moet
er nnen blijven en verder zijn
detl

°§ een paar dingen verbo-
den ' ■ aar voor de rest mag ieder-zich uitleven."
~ _at.gern ls miJn opvattingvan mana-
terv n " Aan schaak- of compu-
dat y. .bal neb ik een hekel, om-
-aarrft het initiatief onderdrukt.
deraa ik een groot bewon-
se elft yan de trainer van het ler-
de sn,' Jack Charlton. Die geeft
veram s de ruimte, geeft hun
Je ■>7IWo°rdelijkheid. En wat zie
Schi ifl,onder over vedettes te be-
Pre^en zet dat elftal primastaties neer "
Afrika
i°n_pt rmgen uit de t«d van het
'og n,

an Dirk tijdens de oor-verderer HBS in Tiel- bliJven
ais 'een i^teken in opmerkingen
Vel ni t

ani§ type', 'voor de du-
ventie- eanë> 'een leergierig

Je .ot een doordouwer. Hij

was graag economie gaan stude-
ren in Rotterdam, maar moest
een baantje zoeken en vond dat
bij de jamfabriek in het naburige
dorpje Ingen. Lang heeft hij daar
niet gewerkt, want op basis van
een algemene advertentie sollici-
teerde hij eigenlijk per toeval
naar een functie als administra-
tief medewerker op de afdeling
debiteuren-administratie bij Phi-
lips. Het is inmiddels 1952 en Jan
Dirk is 19 jaar jong.

Op een of andere manier moet de
werkdrift van de jonge Timmer
zijn opgevallen, want op 27-jari-
ge leeftijd vertrekt hij naar Phi-
lips-Ethiopië. Niet direct een be-
nijdenswaardige positie binnen
het concern, maar drie jaar later
al is hij er de baas. Toch een pe-
riode die 'beslissend'voor hem is
geweest.

„We opereerden in een kleine
markt in een typisch ontwikke-
lingsland. Ik werd direct ge-
dwongen me te verdiepen in alle
aspecten van het zaken doen. Ik
leerde mete verplaatsen in de ge-
dachten van de klant en moest
me vaak zorgen maken of ik aan
het eind van de maand de salaris-
sen wel kon betalen."

Tegen de Philips Koerier bekent
hij „tot zijn schande wel eens bij
zijn rijke Shell-vrienden te heb-
ben moeten aankloppen voor
een overbruggingskrediet. Maar
ik heb alles netjes terugbetaald."
Later in Zuid-Afrika zal die erva-
ring in Ethiopië hem overigens
te pas komen bij het - voor Zuid-
afrikaanse begrippen - 'normaal'
omgaan met zwarte medewer-
kers onder het apartheidsregime.

Maar tussen Ethiopië en Zuid-
Afrika zit een minstens zo be-
langrijke periode in de carrière
van Timmer in Eindhoven.
Eventjes als directeur voor het
regionaal bureau Tropisch Afri-
ka, maar al snel als staf-directeur
voor 'management develop-
ment': het selecteren en begelei-
den van toekomstige managers.
Het verhaal wil, dat dit gebeurde
op uitnodiging van de Philips-
top na een woedende brief uit
Ethiopië over het volledig tekort-
schieten van het concern op het
gebied van management-bege-
leiding. Met als reactie uit Eind-
hoven van 'kom het dan zelf
maar doen.'

Management
Zon staffunctie met directe toe-
gang tot de raad van bestuur (in-
dertijd onder president Van
Riemsdijk), waarbij het manage-
ment voor de toekomst wordt ge-
selecteerd, geeft natuurlijk een
goed inzicht in het wereldwijd
opereren van de firma. Maar het
creëert achteraf gezien ook een
groep van vertrouwelingen,
waarmee anno 1990 de ongekend
drastische reorganisaties makke-
lijker kunnen worden uitge-
voerd. Het is nog steeds een sleu-
tel tot de management-opvattin-
gen van Timmer: verzamel een
groep managers om je heen die je
volledig kunt vertrouwen, zorg
dat alle neuzen dezelfde kant op
staan en voer de- op zich simpe-
le - maatregelen rigoureus door.
Dat proces heeft zich ook de af-
gelopen maanden afgespeeld.

Maar alvorens te kunnen oogsten
van 7 jaarervaring op het stafbu-
reau mag Timmer leiding gaan
geven aan de operaties in Zuid-
Afrika (1977-1981). In een perio-
de dat de internationale strijd te-
gen de apartheid ook in de Ne-
derlandse politiek in alle hevig-
heid woedde, had Philips in
Zuid-Afrika onder meer een gro-
te radio- en tv-fabriek, een pro-
duktiebedrijf voor telecommuni-
catie-apparatuur, een groot be-
drijf voor verlichting en wat
dochters en jointventures (onder
meer door de overname van de
Britse Pye-groep). Bij zijn ver-
trek in 1981 was Timmer de di-
recteur voor ruim 3.300 werkne-
mers, van wie een kleine helft
blank.

Zoals welvaker gebeurt in zwart-
wit-situaties spreken de getuige-
nissen van zwarte Zuidafrikaan-
se vakbondsmensen uit die tijd
elkaar volledig tegen. Voor de
een was Timmer 'een warme per-
soonlijkheid, die goede arbeids-
omstandigheden schiep voor de
zwarte werknemers' en die zag
hem dan ook 'met pijn in het hart
vertrekken.' Een andere zwarte
Philips-arbeider noemt Philips
in die tijd 'een ziek bedrijf met
een asociale bedrijfsleiding en
een laf personeelsbeleid.'

In de Zuidafrikaanse krant Fi-
nancial Mail zei Timmer overi-
gens dat het hem 'allemaal geen
barst kan schelen' dat juist Ne-
derland voorop moest lopen in
de veroordeling van het apart-
heidsregime. Zijn bijdrage aan
de discussie beperkt zich tot:
„We zijn zakenmensen. Alleen
zakelijke kansen bepalen onze
beslissingen. Politieke overwe-
gingen spelen geen rol."

Polygram
Tot zijn genoegen volgt al vrij
snel (in 1981) de overplaatsing
naar de directie van platenmaat-
schappij Polygram, dan nog een
volledige dochter van het Phi-

lips-concern. Twee jaar later
wordt hij voorzitter van het be-
stuur. Polygram (qua omzet de
vierde platenfirma in de wereld),
maar eigenlijk de hele bedrijfs-
tak, stond in 1981 op instorten.
Na het kortstondige succes van
John Travolta had zich geen
nieuwe ontwikkeling meer voor-
gedaan. De Philipslabels hadden
in enkele jaren tijds een totaal
verlies van zon 600 miljoen gul-
den opgebouwd, maar ook de an-
dere groten - CBS, Warner, RCA
en EMI - zagen de winsten slin-
ken of leden verlies.

De reorganisatie die hij door-
voerde loog er niet om. Maar met
4.000 medewerkers minder is Po-
lygram nu weer een van de be-
langrijkste winstbronnen voor
het concern, dat inmiddels ook
20 procent van de aandelen op de
effectenbeurzen verkocht heeft.
Beursanalisten verwachten dat
Timmer als president van Phi-
lips - maar als lid van de Groeps-
raad nog steeds met Polygram in
zijn 'portefeuille', 'omdat ik dat
leuk vind' - meer aandelen naar
de beurs zal brengen, maar wel
de meerderheid in het fonds zal
willen behouden.
Waar Jan Timmer in deze perio-
de echter vooral de aandacht

mee trok en wat hij nog steeds
als de boeiendste ervaring in zijn
carrière beschouwt, is de intro-
ductie van de compact disc. De
rest van de bedrijfstak stond heel
sceptisch tegenover deze techno-
logie uit Eindhoven. Ze maakten
moeilijke tijden door en toen
kwam Polygram - bij lange na
niet de marktleider op platenge-
bied - even vertellen dat hun pla-
ten en bandjes binnenkort ver-
ouderd zouden zijn en dat ze
nieuwe fabrieken moesten gaan
bouwen.

In een boek over commerciële
doorbraken, geschreven door
medewerkers van het organisa-
tiebureau Arthur D. Little
('Breakthroughs'), vertelt Tim-
mer over de weerstand tijdens
een jaarvergadering van de mu-
ziekindustrie in Athene in mei
1982: „Voordat we hun de cd de-
monstreerden dachten we dat we
een goed verhaal hadden. We
dachten dat we applaus zouden
oogsten. Maar ze schoten ons af."

Samen met Sony wordt door de
technici van Philips hard ge-
werkt aan het vastleggenvan een
standaard voor de nieuwe, digi-
tale geluidsdrager, terwijl Tim-
mer de platenindustrie tot de
nieuwe wereld van de cd moet

zien te bekeren. De muzikanten
willen wel, Herbert von Karajan
voorop. Luciano Pavarotti en
Mick Jagger willen ook op cd
worden opgenomen en de enor-
me populariteit begint Timmer
al snel te beangstigen. Want de
hele platenindustrie, 'inclusief
Philips, was afhankelijk van die
ene cd-fabriek van Polygram in
Hannover. De oude platenfa-
briek van Deutsche Grammop-
hon, het klassieke 'label' dat Phi-
lips van Siemens had overgeno-
men, was inmiddels voor f 80
miljoen gerenoveerd voor de
produktie van cd's.

Timmer in 'Breakthroughs': „Nu
wordt het als goed management
beschouwd als je in slechte tij-
den investeert in nieuwe facili-
teiten, zodat je klaar bent voor
een opleving. Maar niemand
doet dat echt. Als een gek gaan
investeren in een onbewezen
technologie, terwijl je winstcij-
fers onder enorme druk staan, is
tegen de menselijke natuur.
Uiteraard deden wij dat wel,
maar de anderen volgden niet
snel. Daarom hebben wij het met
cd's gemaakt."

extra

het genot van een gloeilampenfabriek

Timmer moet het
even alleen doen

P*■ recies een week voorde brand in de DuitseRijksdag en de daarna snel
verslechterende
mternationale situatie
Wordt Jan Dirk Timmer, op

februari 1933, in Lienden(de Betuwe) geboren. Aanderand van het dorpje, met
een markantev ijftiende-eeuwse kerk en
enkele antieke windmolens,
daaronder de
"innenkruier' De Zwaan
uit 1644, staat nog steeds het
£|eine huisje van de

met daarnaast de
bakkerij waarmee zijn
j^ader de kost verdiende.
* inancieel was het niet zo
ruim allemaal, want voor

studie economie in
Rotterdam was na de HBS
ln Tiel geen geld.

Un moeder, al jaren weduwe,
oont nog steeds in het huisje.

fiaar inwonende schoondochter
eeft echter strikte instructies

ff- Eindhoven om nieuwsgieri-
|en niet te woord te staan. Dat
°st haarzichtbaar moeite, want,et is nog echt zon dorpje waar

a *Vvoordeur geen bel heeft en deachterdeur altijd open staat.
cnuin aan de overkant van deeg beginnen de boomgaardenaar 's zomers appels, peren enPruimen groeien. Daartussen
oeien en schapen die de voor-
Jganger dromerig aanstaren.

de dorpssecretarie_ oeit een bejaarde dame de ro-v|n in haar tuintje. Wat ze zich
'v "*an Dirk herinnert is dat hij

■"eselijk goed kon leren. Meest-. lag hij achter het huis op een.ank met een boek. Een van»p.ar dochters is ook met een
v lrïlmer' getrouwd, maar danan een andere tak. Maar ook de

heet Timmer, evenals, andere inwoners van Lien-

ftjwel iedereen in Lienden is ope een of andere manier wel fa-■uue van de Timmers en weet,lcn Jan Dirk te herinneren of
,eeft over hem gehoord. Het hele

,OrP lijkt zich er ook van bewust
jjat 'een van hen' het zover heeftj&bracht. Maar de calvinistische
jVslag (meer dan 80 procent is
d^derlands Hervormd in Lien-. n> lijkt de autochtonen ervan

Weerhouden daar goede sier
tu^trte maken- .»Maar hij is na-
j"urtijk ook al heel lang weg uit

enden," zegt de vrouw tegen-~,er de gemeentesecretarie.
n hij naar de HBS in Tiel

hp "' Was n^ eigenlijk al eeneetje weg uit het dorp." Populair is hij nog allerminst, niet in
Nederland en zeker niet binnen de
Nederlandse Philips-bedrijven. Sinds
zijn aantreden wordt een op de zes a
zeven personeelsleden als overbodig
beschouwd en in veel gevallen is nog
niet duidelijk wie dat is. Markant is hij
beslist wèl. Een zeer opmerkelijk man
zelfs: zijn voorkomen bezorgde hem in
korte tijd vele bijnamen, zijn
maatregelen sloegen in als een bom.

Nooit eerder ook moest een Nederlands
bedrijfin één jaarzoveel verlies melden
(4 miljard gulden), nooit eerder werd in
zo korte tijd zon grote aanslag
gepleegd op de werkgelegenheid, nooit
eerderkrabbelde een bedrijf zo snel uit
een diep dal... zo mag tenminste voor
Timmer en zijn medewerkers voor het
jaar 1991 worden gehoopt.
Graag hadden we de meest besproken
manager van het jaar, met illustere
bijnamen als de 'slager', de 'bizon', de
'bokser', 'orkaan Gilbert' in een

uitgebreid gesprek aan het woord
gelaten over hoe hij zelf het een en
ander heeft ervaren. Maar ook na veel
aandringen blijft het antwoord 'nee.
„Ik moet eerst mijn eigen mensen
vertellen wat er anders moet bij
Philips. Volgend jaar heb ik misschien
meer gelegenheid om naar buiten te
treden," laat hij via zijn woordvoerder
weten.
Maar al werd de 57-jarige Jan Dirk
Timmer een jaar te vroeg geroepen tot
de hoogste functie bij Philips na het
gedwongen aftreden van voorganger
Cor van der Klugt, ook de afgelopen
tien jaar had Timmer een positie
binnen de onderneming die hem in de
schijnwerpers van de publieke
belangstelling trok. Van zijn kindertijd
weet men zich in zijn geboorteplaats,
het Betuwse dorpje Lienden, nog het
een en ander te herinneren. Hierbij het
profiel van de man dieEindhoven tot in
de verre omstreken op haar
grondvesten doet schudden.

" Jan Dirk Timmer, de doener.

Lampen uit
Uit deze periode stamt ook de

nauwe samenwerking tussen
Timmer en Van der Klugt, des-
tijds lid van de Groepsraad en di-
recteur van de divisie consumen-
ten-elektronica (bij Philips kort-
weg CE genoemd) waar Poly-
gram deel van uitmaakt. Bij de
benoeming van Van der Klugt
tot voorzitter van de Groepsraad
treedt Timmer - de klus bij Poly-
gram geklaard - in 1987 in zijn
voetsporen. Ook hier zware ver-
liezen. De consumenten-appara-
tuur voor beeld en geluidvan een
van de laatst overeind gebleven
Westerse concerns dreigt nu ook
te bezwijken onder het concur-
rentiegeweld uit Oost-Azië.

Opnieuw brengen drastische
herstructureringen en sanerin-
gen op vrij korte termijn succes.
In dekorte tijd -volgens Timmer
eigenlijk te kort om de klus tot
een goed einde te brengen - tot
het vervroegd aantreden als pre-
sident van Philips per 1 juli van
dit jaar wordt de divisie - zij het
op bescheiden schaal - weer
winstgevend. Inmiddels heeft hij
volgens zijn eigen berekening
wel 38 fabrieken en fabriekjes
gesloten.

De reorganisatie bij CE dient nu
in grote lijnen als voorbeeld voor
de maatregelen die in het hele
concern genomen worden. De di-
visie CE werd opgesplitst in 5
business groups met een eigen
winstverantwoordelijkheid. De
managers zijn gehouden aan het
realiseren van de samen afge-
sproken taakstellingen en wor-
den bij succes beloond of ge-
straft met ontslag wanneer ze fa-
len in het verbeteren van de
winstgevendheid.

Twee van de business groups
zijn inmiddels uit Eindhoven
vertrokken. De groep voor 'car
stereo' naar het Duitse Wetzlar.
„Ga maar in een land zitten waar
veel auto's worden gemaakt, dan
krijg jeeen andere kijk op de za-
ken. Die opvatting werd met
groot enthousiasme ontvangen",
aldus Timmer anderhalfjaar ge-
leden in een interview. De video
groep verhuisde naar Wenen,
waar de belangrijkste fabriek
voor videorecorders staat. Tim-
mer: „Ga maar boven de winkel
zitten en als je 's avonds van kan-
toor naar huis gaat, kun je nog
mooi even langs de fabriek om te
kijken of alle lampen uit zijn..."

Eigen boezem
Naast'het sterk decentraliseren
van verantwoordelijkheden om
de bijna spreekwoordelijke 'pa-
rafen-cultuur' (voor elke beslis-
sing wachten op toestemming
uit Eindhoven) bij Philips te
doorbreken, ziet hij het als een
van zijn belangrijkste taken om
het proces van 'produktcreatie'
te versnellen. Hoewel al sinds
1975 formeel het tweehoofdige
bestuur van een technische-
naast een commerciële manager
is afgeschaft (teruggrijpend op
het begin van de firma aan de
Emmakade in Eindhoven met de
technische Gerard en zijn com-
mercieel ingestelde broer Anton

Philips) blijkt zon scheidingniet
voldoende.

„Je moet technische mensen
dichter bij het ondernemen zien
te krijgen. Ze zijn niet getraind in
het denken in termen van winst-
verantwoordelijkheid. Het talent
is er, de kennis is er. Het moet al-
leen beter worden gekanali-
seerd," aldus Timmer. „Zowel
wat betreft het tempo als wat be-
treft het ontwerp, de design. Uit-
eindelijk moeten we in de winkel
weten te scoren."

Een derde psychologische breuk
met het verleden is dat Timmer
de schuld van het falen niet meer
bij de boze buitenwereld legt,
maar bij de organisatie zélf. Het
kan de voormalige president dr.
Wisse Dekker worden nagege-
ven dat zijn wekelijkse tirades te-
gen de oneerlijke buitenwereld
(Japan en Oost-Azië), die met
dumping-praktijken de markten
verziekten, Philips als strijdlus-
tig concern op de voorgrond
plaatsten. Dat was goed voor de
zelfverzekerdheid van het perso-
neel.
Maar het kweekt ook een hou-
ding onder het midden-kader
van 'wij kunnen er ook niets aan
doen, de schuld van de proble-
men ligt elders.' De ommedraai
die Timmer nu maakt richting
zelfonderzoek, lijkt Van der
Klugt niet te hebben kunnen ma-
ken. Hoewel ook onder Van der
Klugt - en eigenlijk duurt dat
proces al meer dantien jaar- per
jaar duizenden arbeidsplaatser
werden geschrapt, slaagde hij ei
niet in detop-100 van het Philips
management voldoende te com
mitteren en te inspireren.

Alleen een schokeffect kan de
middenlagen van het manage-
mentwakker krijgen. De huidige
reserveringen van ongeveer 3,5
miljard gulden voor reorganisa-
ties en een banenverlies van mi-
nimaal 35.000 tot 45.000 kunnen
moeilijk anders dan een 'schok'
voor de organisatie genoemd
worden, een shock-therapie voor
het management. „De bood-
schap moet helder zijn, eendui-
dig, niet vatbaar voor meer dan
een uitleg," moet Timmer ge-
dacht hebben.

Met zijn jarenlange ervaring op
het gebied van management-se-
lectie en -begeleiding was het
eerste wat Timmer de afgelopen
zomer deed: die kleine honderd
man bij elkaar roepen en net zo
lang bij elkaar houden in 'soul
searching'-sessies, totdat hij wist
dat alleneuzen wel dezelfdekant
uit stonden. Begin volgend jaar
komen ze weer bijeen.

Minder agressief
Dat om zich heen verzamelen
van bekwame managers, mana-
gers diebereid zijn hun nek uit te
steken, moet welhaast te maken
hebben met zijn achtergrond op
het stafbureau in de jaren zeven-
tig. Talloze functionarissen moe-
ten hun huidige functie ook min
of meer aan hem te danken heb-
ben.
Ook Jan Cuperus, als districtsbe-
stuurder van de Industriebond
FNV irt Eindhoven dag en nacht
in touw met de over elkaar buite-
lende reorganisatieplannen bij
Philips, legt er steeds de nadruk
op dat het er vooral om gaat 'wie
hij om zich heen verzamelt.'

Waar vriend en vijand die recht-
streeks met hem te maken heb-
ben gehad, het ook over eens zijn
is: Timmer kan goed luisteren.
Cuperus: „Hij komt in eerste in-
stantie over als een bullebak.
Maar dat is snel over. Het blijkt al
snel een harde, zakelijke mana-
ger, met wie een goed gesprek te
voeren is." In zijn optredens naar
buiten toe toont hij zich een veel
minder agressief 'debater' dan
zijn voorganger Van der Klugt.
Waar Van derKlugt tijdens pers-
conferenties regelmatig de nei-
ging niet kon onderdrukken om
een vragensteller halverwege
zijn vraag te onderbreken met
een snedige, soms snijdende op-
merking, luistert Timmer gedul-
dig en geeft een zakelijk ant-
woord.

Anders dan de intellectuele Wis-
se Dekker of de agressieve Van
derKlugt afficheert Timmer zich
tot dusverre als de 'doener', als
de noeste werker van eenvoudi-
ge komaf. Als het warm is gaat
het colbertje uit en de stropdas
los. Lezingen, gastcolleges van
de Philips-president zijn voorlo-
pig verleden tijd. Aan het lezen
van een goed boek komt hij zelfs
niet meer toe, hooguit eens een
thriller onderweg. Ook het be-
zoeken van popconcerten (favo-
rieten: Dire Straits, Elton John),
zoals in de tijd bij Polygram, is
verleden tijd.

Nogvolop aan de slag met de di-
visie CE werd hem gevraagd ot
hij in 1991 de nieuwetopman van
het concern zou worden, zoals
velen al voorspelden. „Daar heb
ik nooit over nagedacht. Ik denk
altijd alleen aan de baan waar ik
op dat moment mee bezig ben. Ik
stort me er op en ik begraaf me er
in." Zoals eerder in interviews
zou hij nu zeggen: „We moeten
het nu alleen nog even doen."

marien van den bos

Donderdag 27 december 1990 < 9
Limburgs dagblad



De lezers van het Limburgs Dagblad hebben geluk: |
!.; ry- ->_^-^vii:;:;.: g ";""■"■"?" ".' 'i-1»""'" ■ ■-■■■■>■'■ "' -■■ "' >\ . . -'■:.- J->: ~j'i ;:i;;=gi ]!%J& ffl j _#^1 ■■'>■' ■■" mi.;,:;, 'T'; "~" " .....m.,m.,,,,,,„,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,

lS?^ '""" WEERT - BETER MEUBEL Ir S®*B>^
'ïF ''*^ I 2Q MINUTEN I

— * 'x _/^L;3 t &*»»#«_ 'C, ■ t^^ ■
. _É|r^ ' -'-\*, 1 !r X-^"^"- -&'* -■ _______BWP^^^^^^^^ >_g_w^ ' -"■*-":--- \v

Tt '"' "'^V^a :'::;'"'-■"'""1%-- r-'^- "'■'-■■ "_=--—i—iïSc--.-■=.- _________llii!B'^^^^^it^ ■'>;'"'1' ' :'- _ ' T_&j"'£ï- ":ff^:i-:-___________________________ :V" __T -"SM ■>"'■« *"""""""' '" '>' ■" '»■■'■"' 'Mi 1 i |- 1 "■"' £X' ia

ÊÊr^^^^j^^ "

--"" &\; Z^^^êro^ ROERMOND ■BETER MEÜBEL r-ï^rj. 1
L __? ___L 11 _F ' ___» __' ' ' $L "?:*"'. >&: iH(W #»■■"»IV^i» IMI V '^«SSSSSSÖ®^^ JS ** _É»s'^_&&_ss O

# V \/^^^ SITTARD - BETER MEUBEL f

___F * * J? :-'^T^^^ --^-^^ '" _____( _P_i 1 _PI f _P_l % _j, _>_■_ 1■_F_l_h ____4_l

# ;\ J !~s GEUEN"BETiR MEÜ^EI »~, I lega's wordt lederendige ,J,/ , « . Vil.'*'' 40MINUTEH munteenheid (of dat nu Neder-
"JJ_l ___!__:-pwvv_^_m_c_B_L ' ■' f__ L >^ -^- ___^___li_il_i^^l___ i__m*-Vi%W^^^*?*^^^ 'ViK^i-»"""*! Pil- landse guldens of Belgische

< ~ iWrWPH _T_____T*_:' S|:iw;:'w''^lKS*^??is'iïi: ■_■ ■.■ -^k _^_»(:': f __PV* . K" '_»;o "-t::(:**"i^^^„ ::■> f~v-.."--. iïJ«____^^»ë__-SWff^ '":^'^/*:^-::' '"^ '" * ___■__"__._■_■ _—____._ __. ■
_ ft —JL — — __A __ ._ __. __ I,'v'''■ \T"_ir^ri Jcfr~*" -.^P^^-^^jfe*- ! *ranc* z,ln) 011 Beter Meubel

V: ife^ 'Pv' ;i^*" " /"" '"" -"'\i^P^ londer meer geaccepteerd als
1 -<^\ wettigbetaalmiddel.

M -j3»è33&2/Z **m 1 \' #^ v,. , l '«^^^ #g Al onze meubels zin du de-
'# \ " f__&s_fr-»«r_ - ! >ffs"W~- "-♦"" I " J I "" 1 *

"Jp 4is^_3^f' w,
f ■ vm h|k in deze valuta geprijsd.

’ J^P^PBL ""/ \ «»i "-»/ r|Sl'ï>_V«aiai- Alleen het bedrag wat op het
_S 'A *^ ff MAASTRICHT -BETER MEUBEL Lr __ f' X, "=*"'"'"* Pni^artje staat rekent u met

'^^^IG 9_^£tt ÏSé^S jfe* . -4S^S^ - Dus >enalve e grensover- ***3
v|\i?SHrQ[ *°^m^£éK ¥ l^^ts.V '4,* *W^v schrijdende keus, en de zuinig-

,^ö^_A«?fki- _^V X ';*^^\\ I * g nm\ ste pn zen biedt Beter Meubel u ~,
~~ :^pü>w _ ' - ______ ir " 4 ' * de volaenae zekerheden:

I IÖS ....... fi iEr_CDC 7AMI%A^ ADCMI H^ 'g^ valuta berekeningen.
~wSM^ m lEDERE ZONDAG OPEN! ar,, .; " Gé^giinskostert.. --'V^ ' f «llri'irSfe [«" dinsdags gesloten. . - Géén transport- of opslag- Sf

X\;*m««*Ht«Hf ./r*- --^SJ- -"%: » _#w\^ --?M^c *^ kosten. -
_A X ~\ £ .f *H_»t_ 'N *%s!<„’ v # . - Solide aarantie aeldia in hee_^ JUlfj - ._T' ' 'r_F . -' \" '■ 89f|jll_l8*l ~, » ** *» * "-' '.

% _^ *r~aa>rost. ~,j. t_|*F*%iBas__L>,__-__. _f m < - w?i^_lr*il **% -__m___!:-:^" D,l »e*e« ITieUDei KOODT u
*i«Tïss£^ S^^\ >«^ Uami^rTJP^3r\tj- êtiim ï\s^ 9^i«»# veilig en vertrouwd, en we zijn $jQ

f "fi^', ' \m? '-«èmrj j_jk«4_*T I- :/ »_Z__i-^___iï^__N^" "- BS!Wier % n'e* voor niets de zuinigste
%. '-* >*' s*^_»^ - ileisli<Éf'* ' !<l^_^_^^l-ii^_|wÉ»»L, ■. "\V Bi L' 'I kl J ! -1 tGr- S_Ö£^fei-s .a^TP^ÏWIB!»»*!^ "i^ belgvoorneetNeaerlana. ;____ __ _\.„^ --mi '^e|er Meubel, denledere koper maakt " " . ■_ i

voor het eind van ZUII-ICISte Belg VOOT
soéialffllt j I héél Nederland is__ll_#l_# CJLI I UC_MiI IVwIHUI II -- -i.-llr-~*'.nfn

" il /_%tl^ .<<h| ¥ 1 & v "»-« 4to^;i' ww,
■m -Jan UWii_J!l i * Ir P ..m/1»:;. ; --—-— _____^

_______ ■ m _rl _a^ _t|a ■ ■: M mooi viakDi|!
A te Bezoek onze prachtige show- y^ op 27r 28,29, zondag 30 en ook maandag 31 decem-

/ vA\w_l lw^ room vol ideaal geprijsde 1 -f v \ Der* En natuurlijkbent u ook welkom in 1991. Wij wen-
I _W 0% P% l_r_■_, ___.__fc & / *V_t ' «_l___l E__Ë' '^^ wil w tf* %

dij aariKoop T/m -ivw meubels in allerlei stijlen V^V 7 1 sen u een prettige jaarwisselingen een goed nieuwjaar.

1 .000 gulde^rneerontvangt^P-f P^P R CTCD CIIP Cl
u één extra lot. >j D_L ICK MCUDCLVraag meer informatie bij 1 / ■T»» I "■^ [■^■■.^■f**

i.. . / Baan naar Bree 127, 3990 L*J PEER BELGIË, tel. 09 - 3211633805.uw verkoop-adviseur. ’ |

EEN DAGJE B^TER MEUBEL = EEN DAGJE BELGIË.



Rond 20 uur botsten daar twee
auto's tegen elkaar als gevolg van
een voorrangsfout. De inzittende
van een van de auto's, een 78-jarige
Heerlense, moest met ribfracturen
in het ziekenhuis worden opgeno-
men. Een vrouw die in de andere
auto meereed, een 60-jarige inwoon-
ster van Brunssum, brak haar borst-
been. Ook zij werd naar het zieken-
huis overgebracht.

Gewonden
bij botsing

HEERLEN - Bij een botsing op de
kruising Heerenweg/Roebroekweg-
/Heideveldweg in Heerlen zijn op
eerste kerstdag twee mensen ge-
wond geraakt.

Gasexplosie
Schimmert

Antwoord
De fractie wil nu van het college we
ten wat er met dat geld is gebeurd.

SCHIMMERT - Bh' een gasontplof-
fing op het woonwagenkampje in
de Nuther kern Schimmert is zater-
dagnamiddag een gedeelte van een
woonwagen uitgebrand. De explo-
sie ontstond vermoedelijk door een
losgeraakte slang van een gastank.
Er vielen geen gewonden. De brand
werd door de bewoners zelfgeblust.

(ADVERTENTIE)

SIEMENS
autotelefoon
m^j 043-686616

Heerlense Kerst-In
blijft trekpleister

zoekers van deKerst-In leverden
een bedrag van ongeveer vijftien
mille op. „Dat moet voldoende
zijn om de kosten te dekken", al-
dus Wijnen. Kritiek op provinciale

nota 'Stiltegebieden'

Van Milieufederatie en gemeente Margraten

Vrijwilligers
Hij maakt zich er alleen zorgen
over dat het legertje vrijwilligers
dat de Kerst-In in goede banen
leidt, jaarlijksslinkt. „Het wordt
steeds moeilijker om mensen te
vinden die op eerste kerstdag
hun vrije tijd willen opofferen.
Dit jaarhadden we er honderd en
dat is echt het minimum. Minder
mogen het er niet worden".

HEERLEN - De Heerlense
Kerst-In heeft nog niets van zijn
aantrekkingskracht verloren.
Voor de alweer 22ste editie von-
den op eerste kerstdag bijnavier-
duizend mensen de weg naar de
stadsschouwburg. Daar konden
ze genieten van muziek (van
koorzang tot jazz), voordrachten
en een kerstdiner.

De organisatoren meldden na af-
loop opgelucht dat de Kerst-In
ook op het financiële vlak glad-
jes is verlopen. Vorig jaarwerd er
immers nog een behoorlijk ver-
lies geleden. „Maar nu spelen we
in ieder geval quitte", zei mede-
organisator Marcel Wijnen. Gif-
ten van bedrijven en particulie-
ren en een collecte onder de be-

Eerste natuurinsignes
voor Limburgse jeugd

Heuvelland
Ook de gemeente Margraten heeft
kritiek op het provinciaal stuk. Het
Heuvelland trekt veel toeristen en
recreanten aan die permanente
voorlichting moeten krijgen. Het
eenmalig aanbrengen van borden
acht het gemeentebestuur volstrekt
onvoldoende. Die moeten onder-
houden en vervangen kunnen wor-
den en bovendien 'moeten er ook
niet teveel van die borden komen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De zevenjarige
Robert Strik uit Maastricht en de
elfjarige Petra Heek uit Oirsbeek
zijn de eerste Limburgse kinderen
die het Panda Natuur-insigne heb-
ben gekregen. In heel Nederland
kwamen tot nu toe slechts twee an-
dere 'Rangers' in aanmerking voor
dit insigne van het Wereld Natuur
Fonds. Voorzitter Wetzelsvan de af-
deling Maastricht-Heuvelland, reik-
te de insignes zaterdagmiddag uit in

het Natuur Historisch Museum in
Maastricht.
'Rangers' zijn kinderen tussen acht
en veertien jaar, die zeker een keer
per maand bezig zijn met natuurac-
tiviteiten. Om in aanmerking te ko-
men voor een natuurinsigne moeten
de 'Rangers' zes werkboekjes ma-
ken. Voor elk goedgekeurd boekje
krijgt men een prestatieplakker, die
in het Rangerpaspoort terecht
komt. Bij zes plakkers komt men in
aanmerking voor het insigne.

Voor het eerst zonder Florent Eijssen

Kerstvoettocht
naar Banneux

MAASTRICHT/MARGRATEN
De Stichting Milieufederatie Lim-
burg staat sceptisch tegenover het
ontwerp van het Tntentieprogram-
ma Stiltegebieden' van het provin-
ciaal bestuur. Dat levert volgens de
Milieufederatie slechts een pover
resultaat op. In eerste instantie wer-
den in Limburg 75 stiltegebieden
geselecteerd, waarvan er slechts ze-
ven zijn overgebleven en diealle ge-
legen zijn in Zuid-Limburg. De pro-
vincie geeft daarmee 'slechts een
minimale invulling aan haar ver-
plichtingen in het kader van de Wet
Geluidshinder', meent de stichting.
In Noord- en Midden-Limburg zyn
geen stiltegebieden aangewezen.
Daar is sprakevan verstoring van de
stilte door militair vliegverkeer. De
Milieufederatie wijst erop dat het
niet ondenkbaar is dat door de ver-
anderende internationale situatie
een aantal militaire bases zal ver-
dwijnen, zodat wellicht een aantal
van deze gebieden toch nog in het
intentieprogramma kan worden op-
genomen. Ook moet voorkomen
worden dat de geluidssituatie nog
verder verslechtert. De provincie
moet daarom stilteverstorende ont-
wikkelingen voorkomen en nog
eens nagaan welke gebieden er aan
de karige lijst kunnen worden toe-
gevoegd, zo stelt de Milieufederatie.

Ook gebieden die door de minister

Ook vindt Margraten het noodzake-
lijk dat er een goede afstemming
moet komen van belangen en ver-
antwoordelijkheden van de diverse
instanties die met deregeling stilte-
gebieden te maken hebben, zoals
provincie, gemeentenen politie. Be-
palingen in de verordeningen bie-
den onvoldoende duidelijkheid
hierover. Het intentieprogramma
Stiltegebieden besteedt daarte wei-
nig aandacht aan, aldusB en W van
Margraten.

van LNV als 'wetlands' worden aan-
gewezen, komen in aanmerking
voor de kwalificatie stiltegebied. In
Limburg zijn dat de Groote Peel,
het grindgatengebied tussen Beesel
en Ohé en Laak, de Meynweg, de
Maas van Geulle tot Maasbracht, de
Geul met zijbeken en bronnen, de
Hamert en Schuitwater.

Van onze verslaggever
VALKENBURG - Honderden pel-
grims hebben dit jaarweer de kerst-
boete-bidweg naar Banneux gelo-
pen. De meesten verzamelden zich
op de dag voor Kerstmis 's morgens
in deH.H. Nicolaas en Barbarakerk
in Valkenburg, waar een mis werd
opgedragen. Daarna begonnen zon
tweehonderd wandelaars aan de 48
km lange tocht. In de loop van de
dag sloten zich nog honderden pel-
grims, dieelders van start waren ge-
gaan, bij hen aan. In totaal zaten tij-
dens de plechtige Kerstnachtvie-
ring ongeveer 1.500 mensen in de
kerk van Banneux.

Het was voor de eerste keer dat de
tocht zonder de stichter en organi-
sator Florent Eijssen uit Valken-
burg plaats vond. Zoals bekend is
Ehssen onlangs overleden. Hij heeft

in al die jaren extra kleur gegeven
aan de voettocht. Zowel tijdens de
kerkdienst in Valkenburg als in de
nachtmis te Banneux werd de naam
van Florent Eijssen gememoreerd.

Jongeren
Onder de wandelaars waren ook
veel jongeren. Sommigen liepen
puur voor de 10l mee, maar anderen
dedenhet toch met een bepaalde in-
tentie. „Zonder deze voettocht heb
ik geen Kerstmis", was onderweg
nogal eens te horen.

De Stichting 'Kerst-boete-bidweg te
voet naar Banneux' had een eigen
volgwagen ingezet. Het Rode Kruis
Landgraaf verleende bijstand aan
pelgrims die onderweg in moeilijk-
heden kwamen. Echt veel werk was
er niet te doen.

(ADVERTENTIE)
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Hendriks sluit het jaarextra goedkoop
het jaaraf

STUNTPRIJZEN OP ALLE AFDELINGEN
I HEERLEN: I

elke donderdag en zaterdag
I GRATIS met de bus

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPERJ_J_^
HENDRIKS cSs___

TEXTIEL
Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 * "

Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

HEERLEN - De raadsfractie
Groepering Heerlen-Noord
vermoedt dat het college een
deel van de subsidie die be-
stemd is voor het Bureau So-
ciale Begeleiding van ex-mijn-
werkers besteedt voor andere
doeleinden. Dat blijkt uit een
briefvan Heerlen-Noord aan B
en W.

De fractie schrijft te hebben verno-
men dat de gemeente al sinds begin
1988 ten onrechte van de provincie
ruim 60.000 gulden per jaar ont-
vangt.
Sedert die periode is er bij het bu-
reau een vacature die nog steeds
niet is opgevuld, maar volgens
Heerlen-Noord betaalt de provincie
nog altijd de personeelskosten.

Hond vergiftigd
KERKRADE - Een Kerkradenaar
moest maandag in allerijl met zijn
hond naar de dierenarts, nadat het
beest vergiftigd vlees had gegeten.
De man liet zijn viervoeter uit op
een braakliggend terrein op de hoek
SpechWLaurastraat en zag dat de
hond daar iets doorslikte. Bij nader
onderzoek ontdekte de Kerkrade-
naar dat er op het perceel diverse
stukjes vlees lagen, bestrooid met
een blauwachtig poeder.

Uitnodiging
feft oT)f

n°9 °een uitnodiging
*n ,jffffan9en en wel voldoet
**ocht oelatin9seisen' wordt

Zxch met de school in
'*24 An° te steUen: 04754-
-*iin VatYat zal de komende da-
lntie rband met de kerstva-
!t «o_m°füiJk worden, maar
'orw, een van de goede

iff^ voor het komend
k Dls<jh°uwd kunnen wor-
»st / ? n̂a »ie aan de reünie
°r(W Het oeld fcan aestortnnaL op de Rabobank Echt
et9irn Van Reünie BC Echt.
'"8o 2 °"Ur«mer van debank is

Meldpunt
'«ter- 1U de Provincie vervuildb aantreft, kan dat melden
<l<-l>^uapart meldpunt in

r® 042-631500). De
°9 o_ ' le te afer luijst daar

** a7^ op nadat in de ha-Jwaosbracht deze week

'a'er „r9 üan het opperulafcte-
etiJfc cons£ateerd is, vermoe-
? Va«,?r ?verJ°Pen van diesel

H> De Politie hee/t de'.dter't"9 ln onderzoek. Rijks-
ln9 Znw 2°ro£ üoor opscho-esPoor^ a de vervuiler is op-
**e Wnïl, zuüen de kosten op

verhaald

chaap
ï*^1 beiüoner aan deBunder-
T7l in Meerssen hee/t een
iT?p gevonden. Het beest
la Plotseling in de voortuin

*LJn woning. Vermoedelijk
[ * afkomstig uit een kerst-
iy_et schaap is gemaakt van
'ff 1 heeft een rode tong. Zijn
o~ anQen een beetje, de

-' zit los en het beestje
een bruine halsband. De

tjT1.0-1'kan zich vervoegen op
'itiebureau in Meerssen.

Reünie

jlt bisschoppelijke College
'mr pStaat in april twintig
i*ïi<> -n sPec^a^e lustrumcom-
VhJ8 a oeru*me tijd bezig
jttn

e£ voorbereiden van het
jkgj °9ramma. Een van de
WiQlfUnten moet de reünieI Coiif oud-leerlingenvormen.
f'ooD missie verwacht zoveelï ti_T at de eindexaminandi
fitste 9roePen worden ge-
\enrffe geslaagden van 1981
tg j^''985 worden op zater-
n di aPrtl -_r_jacht en dege-
i(td

'e 'itóse-. 1986en 1990 hun
iq Woma haalden dezelfde
*__ , 280° fot 2i°o wur-
m ,9 14 april is het de beurt
»Sen e,Q^dere Sarde', geslaagd
i (je£

iy'4 en 1980. Zij worden
"Oo » .cotle°e verwacht vanto' 18.00 uur.

erstboom
r bewoners van deMarkt inZ^eek hebben nog net voorr"is hun kerstboom terug-gen. Medewerkers van de, ente Brunssum ruimdenpom vrijdag per abuis op
lffff0P van de weekmarkt.
rllmet alle rommel die was
r*rQebleven werd ook deboom met een vrachtwa-
! Tot ontzetting
ffe buurt die de gemeente
ffn. van de vergissing op.de
jk stelde. Maandagmiddag

Klpkslag twaalf uur werd
Nieuwe kerstboom geplant,
.'""lee een onbegrijpelijke
toerd hersteld.

fj' en nu niet vandaag alle-
jj-egelijknaar de glasbak-
ken om daar het lege spule deponeren. Wie zich de: en andere dranken goed
''aten smaken, moet ook
"■et geduldkunnen opbren-

°"i het aanbod bij de glas-
liriereen beetje te spreiden.
M dat het aanbod van glas

Ö£ feestdagen van Kerst-
*"■ nieuwjaarmet zon veer-
'Tocent toeneemt? Nou dan,
Xs het toch wel duidelijkdat
°*l gegarandeerdfout loopt
$ nu vandaag allemaal te-
"c naar de glasbak hollen.
Q-ndere woorden: help de

sfn van de ophaaldiensten
beetje en wacht gewoon■V drie weken alvorens uw
'■in de glasbak te depone-
Bovendien staat het best
j*y-k in huis, al die legefles-°'j elkaar.'

" Enkele Banneuxgangers passeren het Belgische plaatsje
Aubel opweg naar het pelgrimsoord.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

las

%Voorvelen was het diner het hoogtepunt van deKerst-In. Foto: dries linssen
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Fractie vermoedt dat deel aan andere doeleinden wordt besteed

Vragen over subsidie
bureau ex-mijnwerkers

MAASTRICHT - De
opbrengst van de to-
tale collecte van de
dierenbescherming
in Maastricht en om-
streken bedroeg dit
jaarbijna 15.000 gul-
den. Dit is mede
dank zij de inzet van
de vele vrijwilligers
5.000 gulden meer
dan vorig jaar.Het
grootste gedeelte,
tien mille, wordt ge-
schonken aan het ge-
meentelijk dierena-
siel in Maastricht.
Het dierentehuiskan

Dierenasiel blij
met vrijgevigheid

voor het geld de
meest noodzakelijke
voorzieningen aan-
schaffen. Een over-
dekte patio, Waar de
honden bij slecht
weer in kunnen
rondlopen, heeft de
grootste prioriteit.
Het andere gedeelte
van de collecte is be-

stemd voor clubs en
personen die actief
zijn voor het welzijn
van het dier. Organi-
saties als Kritisch
Faunabeheer, Die-
ren-ombudsvrouw
en de Vogelopvang-
centra komen voor
het resterende be-
drag in aanmerking.

Donderdag 27 december 1990 11
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20,- tot 100,-
KORTING
Ook op onze merken
(uitgezonderd Roots)

SCHOENM«DE

MAAKT MODE KOMPLEET



t
Wat was je dapper in je lijden
Je bood geen weerstand door te strijden
Je hebt geduldig afgewacht
Totdat jeoffer was volbracht

Heden overleed na een langdurigeziekte, voorzien
van de sacramenten der zieken, op de leefijd van 62
jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze zorgzame va-
der, schoonvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Johan Evers
echtgenoot van

Treeske Roukema
Voerendaal: M.Th. Evers-Roukema
Voerendaal: Marie-Josée en Henny

Hoensbroek: Roos-Marie en Jan
Familie Evers
Familie Roukema

23 december 1990, Tenelenweg 31,
6367 VR Voerendaal.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
vrijdag 28 december om 10.00 uur in de parochie-
kerk H. Laurentius te Voerendaal, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium aan de Imstenraderweg te Heerlen.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk vanaf 9.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene heden
donderdagavond om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Papa is opgebaard in derouwkapel van Begrafenis
en Crematievereniging Voerendaal, Kerkplein 43
te Voerendaal, alwaar gelegenheid tot afscheidne-
men dagelijks van 17.00tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, geheven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, op de
leeftijd van 61 jaar, mijn man, onze goede en zorg-
zame vader, behuwd- en grootvader, broer, be-
huwdbroer, oom en neef

Theo Raaij makers
echtgenoot van

Wilma Schwickart
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
W. Raaijmakers-Schwickart
kinderen en kleinkinderen
Familie Raaijmakers
Familie Schwickart

6461 JKKerkrade, 25 december 1990
Lambertistraat 13-15.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 28 december a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Catharina te Holz-Kerkrade, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt de overledene bijzonder herdacht in voor-
noemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van deLückerheidekli-
niek te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, geheven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t ~
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h. sacramenten, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Hubertina
Wierts-Schouteten

weduwe van

AdolfWierts
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Geleen: Lies en Harry

Lambermon-Wierts
Gerard en Lucienne
Monique en Ruud

Nuth: Jo en Corry
Wierts-Mengelers
Lars, Luc
Familie Schouteten
Familie Wierts

25 december 1990
Verpleeghuis St. Odilia Geleen
Corr.-adres: Nuinhofstraat 54 6361 BD Nuth.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 29 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Bavo te Nuth, gevolgd door de
begrafenis op de begraafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrydag a.s. om 18.30 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheid nemen in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen. Bezoekgelegen-
heid dagelijks van 17.30-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Een goed mens ging heen.
Mijn beste kameraad, onze üeve vader.

Joep Wark
.1923 f1990

Heerlen: Riet Wark-Bemelmans
Utrecht : Mirja Wark

Ide van der Molen
Bouwe, Tammo en Dillen

Groningen: Karin Wark
Haarlem: Nicole Wark

Familie Wark
Familie Bemelmans

6417 BM Heerlen, 23 december 1990.
Akerstraat 137.
Er zal een h. mis zijn in de kapel van het Bernardi-
nuscollege, Akerstraat 97, op vrijdag 28 december
om 13.00 uur.
Aansluitend vindt de crematie plaats in het crema-
torium Heerlen aan de Imstenraderweg.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het onverwachte overlijden van onze penning-
meester, de heer

Joep Wark
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterk-
te toe dit verlies te dragen.

Het bestuur en leden
postzegelvereniging Heerlen e.o.

t
Heden overleed tot onze grote droefheid, na een
langdurige ziekte, voorzien van het h. sacrament
der zieken, op de leeftijd van 68 jaar, mijn dierbare
echtgenoot, broer, behuwdbroer, oom en neef

Jacob Paffen
echtgenootvan

Maria JozefaTheraudin
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
M.J. Paffen-Theraudin
Familie Paffen
Familie Theraudin

6466 TH Kerkrade, 23 december 1990
Crocusstraat 9
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 29 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Heilust, waarna aansluitend crematie in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderwerg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmisvan 19.00 uur wordt de
overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
Jacob is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chèvremont. Bezoekuren van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t "~

Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer werd
geroepen, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Rica
van de Werdt-Snellen

echtgenote van

Zefvan de Werdt
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Zef van de Werdt
Familie Snellen
Familie van de Werdt

24 december 1990
Marktstraat 203, 6431 LP Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 28 december om 14.00 uur in de St. Jans-
kerk te Hoensbroek, gevolgd door debegrafenis op
der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en be-
tekend heeft, geven wij u met droefheid kennis dat
heden toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, tante en nicht

Catharina Silln
weduwe van

Huub van Geenen
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Brunssum: Lenie en Chris
Onstenk-van Geenen

Brunssum: Kathy en Hein
Wenkop-van Geenen

Brunssum: Rienus en Dienie
van Geenen-Gouw

Siersdorf (Dld.): Gonda en Ton
Talarico-van Geenen

Brunssum: Riekie en Harrie
Franssen-van Geenen
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Silln
Familie van Geenen

Brunssum, 26 december 1990
Schutterstraat 20
Corr.adres: Peerdendries 63, 6442 AT Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 29 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Vincentius a Paulo te Bruns-
sum-Rumpen, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 28 december as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Geheel onverwacht hebben wij heden afscheid
moeten nemen van onze dierbare moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

Maria Wilhelmina
de Jong

weduwe van

Lambertus Johannes
Kernpers

Zij overleed, voorzien van de h. sakramenten der
zieken, op de gezegende leeftijd van 83 jaar.

De diepbedroefde familie:
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Landgraaf, 26 december 1990
Corr. adres: 6373 KM, Hoefveld 11.
De plechtige rouwdienst, gevolgd door de begrafe-
nis, vindt plaatsop zaterdag 29 december as. om
10.30 uur in de St. Jozefkerk te Waubach.
Bijeenkomst in de kerk; geen condoleance.
Vrijdag 28 december wordt de dierbare overledene
bijzonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf om 18.40uur
rozenkransgebed.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks
tussen 18.45 uur en 19.00 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

-. t
Groot is de leegte die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Volslagen onverwacht is van ons weggenomen, mijn dierbare man, onze
lieve vader, schoonvader, opa, schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Albert Ponsen
echtgenoot van

Annie Bogaars
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten in de leeftijd van 68 jaar.

Heerlen: A. Ponsen-Bogaars
Lelystad: Meriam en hans Haan-Ponsen

Jeanneke, Lonneke, Inez
Huizen: Bert Ponsen en MireilleRombouts

Robyn
Familie Ponsen
Familie Bogaars

6414 BE Heerlen, 26 december 1990
Roebroekweg 110
De plechtige eucharistieviering zal gehoudenworden op zaterdag 29 de-
cember om 9.00 uur in de parochiekerk H. Gerardus Majella in Heerlen-
Heksenberg, waarna om 10.30 uur de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdag om 18.45 uur, waarna de overledene bijzonder
herdacht zal worden in de avondmisvan vrijdag om 19.00uur in eerderge-
noemde kerk.
Albert is opgebaard in het Uitvaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroe-
kerweg 20. Gelegenheid tot rouwbezoek, donderdagen vrijdag van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Verslagen zijn wij door het groteverlies van onze vriend en naaste mede-
werker

Ab Ponsen
Hij was onze naaste medeweker op vele terreinen van de parochie Hek-
senberg. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw Annie en haar kinderen.

Pastoor en leden van het
Kerkbestuur St.-Gerardus Majella

Met verbijsteringnamen wij kennis van het plotseling overlijden van onze
gewaardeerde voorzitter, dhr.

Ab Ponsen
Wij zullen zijn bezielende kracht voor de Zonnebloem node missen. Wij
wensen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte toe om ditverhes te dra-
gen.

Bestuur, medewerksters en
medewerkers van de
Zonnebloem afd. Heksenberg

Met verslagenheid ontvingenwij het bericht van hetplotseling overlijden
van ons gewaardeerdkoorlid

Ab Ponsen
Jouw inzet, jouwvriendelijkheid, jouwhumor zullen we steeds in gedach-
ten houden. Wij wensen Annie en haar kinderen héél veel sterkte toe.

Bestuur, dirigent en leden
kerkelijk zangkoor
St. Caecilia, Heksenberg

Getroffen zijn wij door het onverwacht overlijden van ons zeer gewaar-
deerd lid

Ab Ponsen
Zijn inzet en betrokkenheid zullen wij heel erg missen.

Tafeltennisvereniging
Heksenberg

- _
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven,
geven wij u kennis, datwij afscheid hebben genomen van mijn zorgzame
man, onze vader, schoonvader en opa

Frans Hubert Vilain
echtgenootvan

Johanna Josephina Nass
Gesterkt door de h.h. sacramenten overleed hij op tweede kerstdag in de
leeftijd van 88 jaar.

Kerkrade: J.J. Vilain-Nass
Lombard (USA): Riet van der Mey-Vilain

Piet van der Mey
Landgraaf: Harrie Vilain

Bets Vilain-van Rijsselberg
Heerlen: Math Vilain

Ivonne Vilain-Spierts
Kerkrade: Truus Lanckohr-Vilain

Eugène Lanckohr
En zijn kleinkinderen

6461 AX Kerkrade, 26 december 1990
Poststraat 8
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op maandag 31 de-
cember om 11.00 uur in de dekenalekerk St.Lambertus in Kerkrade-Cen-
trum, waarna debegrafenis zal plaatsvinden op de centrale begraafplaats
Schifferheide.
Voor vervoer per bus naar debegraafplaats en terug is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden in de h. mis van
zondag 30 december om 18.00 uur in eerder genoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium in Chevremont, St.
Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein van deLückerheidekliniek). Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Wegens een sterfgeval is onze zaak

Juwelier Lanckohr
op maandag 31 december de gehele dag gesloten.

JuwelierLanckohr
Poststraat 6
Kerkrade

Dankbetuiging-
Gaarne zouden wij u persoonlijk willen bedanken voor het medeleven na
het overlijden van mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader

Toon Schrantee
Dit is ons helaas niet mogelijk.
Uw sympathieke belangstelling, schriftelijke condoleances, uw aanwe-
zigheid bij de uitvaartdienst en debegeleidingnaar zijn laatsterustplaats,
waren voor ons een troost en het besef dat zijn heengaan een leegte ach-
terlaat bij allen die hem kenden.

Maria Schrantee-Haas
Jan

Heerlen, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 30 decem-
ber a.s. om 10.30 uur in de dekenale St. Pancratiuskerk .e Heerlen. .

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

Heden overleed na een met geduld gedragen ziekte, in de leeftijd van ]
jaar, voorzienvan de h. sakramenten, mijn onvergetelijke echtgenoot, Ü
ve vader, schoonvader, onze opa, broer, zwager, oom en neef

Gerrit Hubert
(Sjir) Eijgelshoven

echtgenoot van

Anna Maria Konings
Heerlen: Mia Eijgelshoven-Konings

Schin op Geul: Frans en Tiny Eijgelshoven-Beckers
Simone en Saskia
Familie Eijgelshoven
Familie Konings

25 december 1990.
Peter Schunckstraat 158, 6418 XE Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 29 decetf
ber 1990 om 11.00 uur in de kerk van St. Joseph te Heerlerbaan, waart
aansluitend begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, achter in de kerk vanaf 10.4
uur.
De avondmis ter intentie van de overledene wordt gehouden donderda
27 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van het De Weverziekenhui
te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 to
17.00uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven de!>
annonce als zodanig te beschouwen.

Een speciaal woord van dank aan h.h. doktoren en verplegend persone*
van afd. 10 West van het De Weverziekenhuis te Heerlen voor de goed'
verzorging van mijn echtgenoot

Sjir Eijgelshoven
Mia Eijgelshoven-Konings

I tJij hield de lamp steeds brandend,
dieons warm gekoesterd heeft;
geen wonder dat Hij tot Zich nam
een licht dat zoveel warmte geeft.

Vlak voor Kerstmis hebben wij, toch vrij plotseling, afscheid moeten n'
menvan mijn lieve echtgenoot, onze goede pap, schoonvader, opa, broe*
schoonbroer, oom en neef

Sjaak Cox
oud-adjudantvan de gemeentepolitieKerkrade

echtgenootvan

Billa Jacobs
in de leeftijd van 71 jaar.

Kerkrade: Mevr. Cox-Jacobs. Rosmalen: Nick en Josien
Kerkrade: Piet en Marjo
Kerkrade: Kit en Hans

t Addie
en zijn kleinkinderen

1 Familie Cox
Familie Jacobs

6462 CR Kerkrade, 23 december 1990
Henri Jonasplein 32
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 29 decemb*1

a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua te Kerkrad^
Bleijerheide, waarna aansluitend crematie in het crematorium te Heerle"'
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf gelegenheid is tot schrift6,

lijk condoleren.
Voor vervoer van dekerk naar het crematorium v.v. is gezorgd.
Vrijdag 28 december zal pap bijzonder worden herdacht tijdens de avond'
misvan 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Afscheidnemen heden donderdag van 18.00 tot 19.30 uur in het streek'
mortuarium, gelegen op het terrein van de Lückerheideklinek, St. Pietef'
straat 145 te Kerkrade-Chèvremont.
Mochten wij vergetenzijn u eenkennisgeving te zenden, gelieve dan deZe
aankondiging als zodanig te beschouwen.

_______________,_____________^

t
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede hij ons gedurendezijn '^ven heeft omringd, geven wij u met droefheid kennis dat God hedent°
Zich heeft genomen, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve groot- &
overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Hub Olieslagers
weduwnaar van

Titty Bovens
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed hij op 80-jarige lee
tijd.

Geleen: Harry Olieslagers t
Leny Olieslagers-Alers
Ellis en Frank en kinderen
Wim

Losser: Mariëtte Lurvink-Olieslagers
Carolien, Frans

Geleen: Loek Olieslagers
Familie Olieslagers
Familie Bovens

6161 HW Geleen, 26 december 1990
Mauritslaan 48
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben zaterdag 29 decemb6

as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Augustinus te Lutterade-G6-
leen, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot condoleren vanaf 10-*
uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal een avondmis worde
opgedragen vrijdag 28 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te CP
leen, alwaar gelegenheidtot bezoek, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze 3"
nonce als zodanig te willen beschouwen.

--^
Ween niet omdat ik gestorven ben,
want ik heb ook geleefd.

Vandaag hebbenwij afscheid moeten nemen van

Frederik Joseph
Johan Loffeld
Hij overleed op 79-jarige leeftijd.

Heerlen: CarlaLoffeld-Mol
Madrid (Spanje): Sylvia

Albany (Nieuw-Zeeland): Saskia en Ad
Mark, Erik,
Sebastiaan en PatricH_

21 december 1990
Zomerstraat 39,
6411 GR Heerlen
In besloten kring hebben wij afscheid genomen.

Vervolg familieberichten zie pagina 14
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Organisatie betreurt compromis van CDA en PvdA kunnen voor PTT
handelingen.

redenen het aantal
vestigingen in Lim-
burg met 37 in te krim-
pen tot 216.

HEERLEN - De FNV
doet een dringend be-
roep op de PTT het
huidige voorzienin-
genniveau te handha-
ven en niet om louter
bedrijfseconomische

Extra giromaten plaat-
sen is geen oplossing,
aldus de protestbrief,
die naast de PTT-di-
rectie, ook gestuurd is
naar minister Maij-
Weggen, GS en de
Tweede Kamer. Het
persoonlijk contact
met de loketbeambte
is voor ouderen heel
belangrijk, aldus de
FNV.

-agentschappen treft
volgens de vakbewe-
ging met name gezin-
nen met kleine kinde-
ren, ouderen en min-
dervaliden. Zeker

ouderen en minderva-
liden verliezen nu
weer een deel van hun
zelfstandigheid als ze
niet meer in de buurt
van hun huis terecht

FNV protesteert
tegen sluiten

postagentschappen
De kwaliteitsvermin-
dering die zou ont-
staan door de sluiting
van postkantoren en

wet dat thans aan deTweedeKamer
is voorgelegd. Genoemd artikel
biedt de mogelijkheid in de ge-
meente winkels open te hebben ten
behoeve van toerisme en het grens-
overschrijdend verkeer. De ge-
meenteraad kan dat bij verordening
regelen. Dat is nu ook al zo. Het
nieuwe element is echter dat geen
goedkeuring vooraf meer nodig is
van de minister.

lieer zorgen baart de Lozo arti-
ltl de nieuwe winkelsluitings-

«zo verwacht dat het NCOV
*1 tegen deze nieuwe ontwik-

* *al verzetten en het Verbond
,°°k niet meer gebonden acht
et eerder gesloten compromis

minister van Economische
tot 18.30 uur).

HEERLEN - Het is nog niet duide-
lijk wanneer de in Spanje tot zeven
jaar gevangenisstraf veroordeelde
voormalige MW-trainer André M.
naar Nederland wordt overge-
bracht. Volgens een woordvoerster
van het ministerie van Justitie be-
vinden de onderhandelingenzich in
een vergevorderd stadium.

Ministerie
onderhandelt
over André M.Op 6 maart gaat Nederland naar de stembus om nieu-

we leden van Provinciale Staten te kiezen. InLimburg
gaat de strijd om 63 comfortabele Statenzetels in het
gouvernement van Maastricht. De provinciale politiek
is de arena waarbinnen deze strijd zich afspeelt. In de
verkiezingsrubriek 'De belofte' zal het Limburgs Dag-
blad de 'race naar Maastricht' volgen.

„Er wordt aan gewerkt, maar wan-
neer André M. naar Nederland
wordt overgebracht is niet bekend.
In januariweten we meer," aldus de
woordvoerster.

Groen Links:
de gave van het
hoofd prevaleert

De raadsman van M., mr Hiddema,
heeft enige tijd geleden een verzoek
ingediend om zijn cliënt de straf in
Nederland uit te laten zitten. Dit
kan op grond van een verdag dat
Nederland en Spanje hebben onder-
tekend.

de belofteVan onze verslaggever
- De Limburgse Organisatie van Zelfstandige Onder-

is (Lozo) heeft in een brief aan het Nederlands Christelijk
Verbond (NCOV) haar verontrusting uitgespro-

°ver de recente ontwikkelingen op het gebied van de win-
,/Uitingswet. De Lozo betreurt het tot stand gekomen com-
rn^s tussen de regeringsfracties CDA en PvdA inzake het
e*imenteren met winkelopenstellingstijden in het kader

* de wet D-gemeenten. In deze wet krijgt een vijftiental ge-
iten, waaronder Weert en Maastricht, de mogelijkheid te
*n uit een aantal mogelijkheden voor verruiming van de

Veltijden tot 19.00 of 21.00 uur, het inlassen van een extra
0 teivond of ontheffing van de winkelsluitingswet bij grote
groenten. De maximale openstellingstijd van 52 uur per

rfff mag daarbij echter niet overschreden worden.

- en met name in Groen Links -
die graag wat forsere uitspraken
willen doen.

Wat belooft Groen Links de kie-
zers bij de komende Statenver-
kiezingen? Het is duidelijk dat
Groen Links geen kreten slaakt.
De gave van het hart mag er zijn,
maar de gave van het hoofd pre-
valeert. Dat leidt tot genuanceer-
de standpunten en een flexibele
opstelling. In de actieve politiek
is dat goed, maar er zijn mensen Burgemeester

Voeren dreigt
met opstappen

De voormalige trainer werd in mei
van dit jaar in Cadiz veroordeeld tot
zeven jaar cel wegens het vervoeren
van hasj van Marokko naar Spanje.

Bejaarde man
in woning
Vermoord

Interpretatie
Lozo vreest nu dat zeker in onze
provincie, waar sprake is van een
wijd en zijd verbreid toerisme en
een zeer levendig grensoverschrij-
dend verkeer, voor de toekomst een
beduidend ruimere interpretatie
aan dit artikel zal worden gegeven
dan in het verleden gebruikelijk
was. „In onze provincie is bijna geen
gemeente die niet met enig recht
een beroep kan doen op haar status
als toeristengemeente of een ge-
meente met grensoverschrijdend
verkeer", aldus Lozo in de brief.

GEMEENTE
KERKRADE

■ ELT - De 84-jarige gepensio-
s

e landbouwer Louis M. werd
fin vermoord aangetroffen in
oning te Hasselt. De man, die

i2el was. leefde erg terugge-
-6(1 en had weinig contact met,or,igeving. De buurman, die

,j ü en dan verzorgde, trof hemaan in de zitkamer. De kamer
,Verhoop en de kasten waren

Helder is de partij over de vol-
gende zaken: geen uitbreiding
van het vliegveld, geen afgravin-
gen meer in Margraten, geen aan-
leg van de rijksweg A73, niet op
de oost- en niet op de west-oever
van de Maas.

Van onze correspondente
VOEREN - Burgemeester Droeven
van Voeren wil voor het einde van
dit jaar geld zien voor de uitbreiding
van een Franstalig schooltje in St-
Martensvoeren. Indien dat niet ge-
beurd dreigt hij als burgemeester
op te stappen ten voordele van José
Happart.

.«schouwing wees uit dat de
ir r^e man om het leven kwam. 'Wee messteken in de borst.J*e dader is geen spoor te be-
ij "V In de kamer werden wel
l bierviltjes aangetroffen waar-
u^rukletters het woord krijger
n Wen stond, met daaronder
o Misvormd hakenkruis. De
(J* is vermoedelijk gepleegd op

*Kerstdag.

Nieuwjaarsreceptie
Ter gelegenheid van de jaarwisse-
ling zal het collegevan Burgemees-
ter en Wethouders op dinsdag 1 ja-
nuari 1991 van 11.30 tot 13.00 uurre-
cipiëren in de Burgerzaal van het
stadhuis, Markt 1.
Het gemeentebestuur nodigt u gaar-
ne uit voor deze receptie.

" Politie en ambulance op deonheilsplek in St.-Joost.
Foto: JANPAUL KUIT

Verongelukt bij oversteken
SINT JOOST - De- 68-jarige J. Orta uit Susteren is maan-
dagmiddag omstreeks drie uur bij het oversteken van een
weg in St.-Joost verongelukt. Het slachtoffer werd ge-
schept door een personenauto, die werd bestuurd door de
42-jarige J.R. uit Selfkant.

" Wim de Heer,
Statenlid voor de PPR

De overeenkomst tot uitbreiding
van het schooltje dateert al van de
zogenaamde december-akkoordenvan '88, waarmee Happart er in toe-
stemde afstand te doen van het bur-
gemeesterschap. Het Voerens ge-
meentebestuur zegt tot op heden
van de beloofde 35 miljoen franks
nog niets gezien te hebben.

Eervol ontslag
vice-voorzitter
drs J. Veegens

Groen Links laat zich politiek
voeden door actiegroepen. Groe-
pen die tegen plannen van de
overheid izjn, de milieubewe-
ging, de vredesbeweging, Am-
nesty International etc. „Want
daarin herken je de mening van
de mensen. In Limburg telt die
mening van de bevolking niet
meer. Er is een tendens om ten
koste van alles alleen nog maar
het balkon van Limburg uit te
bouwen," aldus Karien Kien-
huis, de lijsttrekker van Groen
Links.

taat bekeken. Aan de andere kan
zat een aantal ex-mijnwerkers
met hun partners en weduwen
van ex-mijnwerkers die hele-
maal geen goed gevoel hadden
bij de terugblik op 25 jaar mijn-
sluiting." Havenith wil van GS
meer aandacht voor de mijnwer-
kers. GS hebben tijdens de laat-
ste statenvergadering van 1990
gezegd, dat dieer ook komt, met
name door het in stand houden
van het Bureau Sociale Begelei-
ding.

Groen Links rekent op drie ze-
tels in de Staten na de verkiezin-
gen. Momenteel hebben ze er
twee. Eén van de PPR (Wim de
Heer) en één van de CPN/PSP
(Karien Kienhuis). Bij de kamer-
verkiezingen in september 1989
behaalden de partijen die nu
Groen Links vormen, drie pro-
cent van de Limburgse stem-
men. De statenverkiezingen 1982
leverden 6,5% op (4 zetels) en de
laatste Statenverkiezingen van
3,8 procent (de huidige twee ze-
tels).

Drie zetels

Jongen (16)
neergestoken

MAASTRICHT - De raad van toe-
zicht van het academisch zieken-
huis Maastricht verleent drs J. Vee-
gens, vice-voorzitter van de Raad
van Bestuur, per 1 juli eervol ver-
slag. Het ontslag is een gevolg van
de wijziging van de Wet op het We-
tenschappelijk Onderwijs met be-
trekking tot de samenstelling en ta-
ken van de raad van bestuur. Deze
wet zal per 1 januari in werking tre-
den.

'Een doodgeboren kindje', zo
heeft Wim de Heer van Groen
Links het District Zuid-Limburg
genoemd. Volgens De Heer hoeft
Groen Links zich geen zorgen te
maken over deze nieuwe ontwik-
keling in het zuiden van de pro-
vincie. Daar hebben 23 burge-
meesters het initiatief genomen
om te komen tot een district, een
bestuurlijk samenwerkingsver-
band voor heel Zuid-Limburg.

Dood

Bertens thuis

BERINGEN - De 16-jarige Nico L.
uit Beringen (B.) is maandagavond
door een messteek in het hart omhet leven gebracht. De jongen zou
het slachtoffer zijn van een vecht-
partij in de vooravond. Hij werdzieltogend aangetroffen door een
buurman maar overleed tijdens zijn
overbrenging naar het ziekenhuis.
Verdachte van de moord is een 15-
-jarige jongenuit Beringen, die door
zijn ouders naar de rijkswacht werdgebracht.

„Maar we willen helemaal geen
vierde bestuurslaag in Neder-
land. Dus van dat hele district
komt niets terecht. Trouwens het
is ook een wangedrocht," aldus
De Heer. En van een referendum
over de aanleg van een Oost-
westbaan bij Luchthaven Maas-
tricht, zoals door D'66 voorge-
steld moet hij ook niets hebben.
„Welke mensen mogen zich dan
uitspreken over de aanleg van
die baan. Wie bepaald dat en wat
doen we uiteindelijk met de uit-
slag. Nee, zon. referendum is
veel te moeilijk te organiseren,
daar moet ik niets van hebben,"
aldus het Statenlid tijdens een le-
denvergadering van Groen
Links.

wim dragstra

kenschetste statenlid Bert Have-
nith (PvdA) de bijeenkomst van
17 december in de stadsschouw-
burg onlangs. Toen werd her-
dacht dat 25 jaar geleden de
mijnsluiting werd aangekondigd
met een symposium over Lim-
burg. Havenith zag twee groepen
van mensen: „Aan deene kant de
autoriteiten met in hun kielzog
de turbo-telematicaboys, die met
tevredenheid het bereikte resul-

„Twee totaal verschillende we
relden botsten op elkaar," ze

Turbo

Het campagneteam van Groen
Links zet in op 4,5% en dat wil
zeggen 3 zetels. Bij zes procent
van de stemmen haalt men vier
zetels, maar Groen Links is rea-
listisch en rekent op drie, maar
dan moeten er bij een normale
opkomst (65%) wel 25.000 Lim-
burgers op deze partij stemmen.

MAASTRICHT - Na vier dagen in
het Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht te hebben vertoefd is Euro-
parlementariër Jan-Willem Bertens
daaruit ontslagen. Hij denkt bin-
nenkort zijn werkzaamheden weer
te kunnen hervatten.
Zoals gemeld kreeg Bertens
hartklachten tijdens zijn werk als
Europarlementariër in Straatsburg.

(ADVERTENTIE)
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Kontaktdag lokale omroepen
HEERLEN - De Stichting Kunst; en Cultuur Limburg (SKCL) houdt za-
terdag 12 januari in samenwerking met deLOKV uit Utrecht in de Hanen-
hof te Geleen een kontaktdag voor de lokale omroepen in Limburg. Deze
dag is niet alleen voor lokale omroepen, maar ook voor de lokale overheid
en creativiteitscentra bedoeld.
De konsulenten van het LOKV en SKCL nemen de landelijke ontwikke-
lingen op het gebied van scholing van lokale omroepen onder de loep.
Na de pauze wordt onder andere over de veel voorkomende problemen
tussen de verschillende bestuurslagen van de lokale omroepen én de kri-
teria dievan belang zijn voor het maken van reclame op de lokale omroe-
pen gesproken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 januari 1991 bij de stichtingKunst en Cul-
tuur Limburg in Maastricht (S 043-256767).

(ADVERTENTIE)

'n sprankelend PfOSCCCO T _£Us" witte wijn
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LA FARFALLA
O. Nassaustr. 14, Heerlen. 045-712745
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Lozo verontrust over
nieuwe sluitingswet

Hmburgs dagblad _j provincie

(ADVERTENTIE)
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Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, mijn lieve echt-
genote, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Barbara van Mulken
echtgenote van

Gim Creuwels
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Srein: G. Creuwels
Hub Creuwels en Mia
Lies Creuw els-Janssen

Frans Creuwels
Annie Creuwels-Op den Camp
Mia Creuwels
Paul Leclerq
Bep van Mulken-Creuwels
Wim van Mulken
Henriëtte Schepers-Creuwels
tHarie Schepers
Coen Creuwels
Els Creuwels-Quanjel
Marie-José Cremers-Creuwels
Tjeu Cremers
en al haar dankbare kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie van Mulken
Familie Creuwels

6171 AW Stem, 25 december 1990
Heerstraat Centrum 34, de Stevel
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 29 december om 10.00 uur in de St. Marti-
nuskerk te Stem, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk. Mam is opgebaard
in de rouwkamer van Uitvaartcenrum Daemen &
Zn. Heirstraat 41 te Elsloo-Stein.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur.

r t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan,
geven wij u met droefheid kennis, dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzuster, tante en nicht

Liesbeth Severijns
echtgenote van

Jan Teunissen
Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Brunssum: J.H. Teunissen
Susterseel: Henk Teunissen

Gerda Teunissen-Mühlenberg
Yvonne

Grevenbicht: Piet Teunissen
Trix Teunissen-Pernot
Birgit en Kirsten

Amersfoort: Gertie van Gein-Teunissen
Hans van Gein

Folsom (USA): Marianne Perez-Teunissen
Robert Perez
Richard, Ramon en Ruben

Landgraaf: Liesbeth Koning-Teunissen
Fred Koning
Raoul, Remy en Renee-Cateli

Brunssum: Guus Teunissen
Brunssum: Miep Teunissen
Schinnen: Hanny Meijer-Teunissen

John Meijer
Sharina

Soltou (Dld.): Jan Teunissen
Petra Teunissen-Vorwerk
Tjorben

Vaals: Beppie Cruts-Teunissen
Math Cruts
Brenda en Mandy

Brunssum: Pauline Schroders-Teunissen
Math Schróders
Esben
Familie Severijns
Familie Teunissen

6446 AT Brunssum, 26 december 1990
Trichterweg 140.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 29 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Barbara te Brunssum-Treebeek,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 28 december om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed na een geduldig gedragen ziekte,
voorzien van het sacrament der zieken, in de leef-
tijd van 80 jaar, mijn dierbare vrouw, mijn goede
pleegmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Bosch
echtgenote van

Pierre Huijnen
In dankbare herinnering:

Heerlen: Pierre Huijnen
Simpelveld: JoKokkelkoren

Els Kokkelkoren-Vonden Hoff
Marcel en Guido
Familie Bosch
Familie Huijnen

Heerlen, 25 december 1990
Correspondentieadres:
Puntelstraat 13, 6369 TA Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaats hebben op zaterdag 29 december
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld.
Vrijdagavondom 7.00 uur zal, mede ter intentievan
de overledene, een h. mis worden opgedragen in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Be-
zoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Na een kortstondige ziekte is overleden

G.H. Askamp
* 26-11-1925 t 24-12-1990
Familie Tuin-Askamp
Zusters, zwagers,
neven en nichten

Bijeenkomst in het crematorium te Heerlen, zater-
dag 29 december as. om 13.00 uur.

t
Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heid voor hetgeen zij voor ons gedaan en betekend
heeft, geven wij u kennis dat van ons is heenge-
gaan, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Josephina
Slangen

weduwe van

Willem Blommers
Onderscheiden met het Zilveren Bonds Insigne

van deKatholieke Nationale Bond van E.H.8.0.
Zij overleed voorzien van de h. sacramenten, op de
leeftijd van 72 jaar in de verpleegkliniek te Heerlen.

Valkenburg: John en Lenie
Blommers-v.Berlo
Anita en Henk, Bibi
Eric en Marianne
Brigitte John

Brunssum: Wim enElly
Blommers-v.Berlo
Rocco
Familie Slangen
Familie Blommers

Heerlen, 25 december 1990
Corr.-adres: Hortensiastraat 26, 6301 WK Valken-
burg.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 29 december om 11.30 uur in de St.-Bavo-
kerk te Nuth, waarna begrafenis op de algemene
begraafplaats aldaar.
Geen condoleance.
Avondwake vrijdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in derouw-
kapel van de Verpleegkliniek te Heerlen. Bezoek
dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

f
Tot onze diepe droefheid is, na een langdurige
maar zeer moedig gedragen ziekte, toch nog onver-
wacht van ons heengegaan,in de leeftijd van 75 jaar
en voorzien van de h. sakramenten mijn innigge-
liefde man, onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Gil Philippens
echtgenoot van

Christien Simonis
Beek: C. Philippens-Simonis

Frans Philippens
Maria Philippens-Reinartz
Jan Philippens
Sandra, Jeroen
Marianne Visschers-Philippens
Fred Visschers
Torn
Familie Philippens
Familie Simonis

6191 EC Beek, 25 december 1990.
Prins Mauritslaan 41.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 29 december om 11.00 uur in de St. Marti-
nuskerk te Beek, waarna de begrafenis op de be-
graafplaats de Nieuwe Hof.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Gelieve deauto's achter de
kerk te parkeren.
Vrijdagavond om 18.40 uur wordt de rozankrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen voor de
dierbare overledene in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Diepbedroefd. maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, geven wij u kennis dat heden geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, mijn lieve man, onze goede en zorg-
zame vader, zoon, schoonzoon, zwager, oom en
neef

Jo Sijstermans
echtgenoot van

Ans Sijstermans-Ploum
op de leeftijd van 54 jaar.

In dankbare herinnering:
Ans Sijstermans-Ploum
Marion, Roger
Oma Sijstermans-Peters
Oma Ploum-Palmen
Familie Sijstermans
Familie Ploum

24 december 1990
Wilhelminastraat 30, 6431 KW Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 29 december om 13.00 uur in de St. Janskerk
te Hoensbroek, gevolgd door de crematie te Heer-
len.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de kleine
St. Jan aan de Markt.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Heden overleed geheel onverwacht, op de leeftijd
van 86 jaar, mijn goede en zorgzame pleegvader,
onze opa, broer, zwager, oom en neef

Hendrik Jozef
Quaedvlieg

Wilt u hem in uw gebeden gedenken.
Heerlen: Margot (Quaedvlieg) Weijermans

Patrick Vossen
Nicolle Vossen
Paul Adamski
Familie Quaedvlieg
Familie Weijermans

24 december 1990
Corr.adres:
Talmastraat 35, 6415 HD Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 29 december 1990 om 12.00 uur in de H.
Hartkerk te Schandelen, waarna aansluitend cre-
matie in het crematorium te Imstenrade, Heerlen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Daarom verliezen wij de moed niet!
Want al vervalt ook onze uiterlijke
mens, onze innerlijke mens wordt
van dag tot dag vernieuwd.

2Korinthiers 4:16.
In dankbare herinnering geven wij kennis van het overlijdenvan onze lie-
ve vader, schoonvader en opa

Sake Hendrik de Vlas
weduwnaar van

Geertruida van Dijk
in de leeftijd van 74 jaar.

Groningen: J. deVlas
H. de Vlas-Siebenga
Jasper en Anne-Marie

Heerlen: G. de Vlas
J. de Vlas-Janssen

6466 GJ Kerkrade, 24 december 1990
Drievogelstraat 47
Corr.adres: Dr. Hustinxlaan 46, 6416 GW Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van 18.00tot 19.30uur in het
streekmortuarium aan de St. Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op het
terrein van de Lückerheidekliniek.
De herdenkingssamenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 29 december
as. om 14.00 uur in de Hervormde Kerk, St. Pieterstraat 1 te Kerkrade-
Chèvremont, waarin ds. H.J.J. Drost zal voorgaan.
Vervolgens zullen wij van hem afscheidnemen in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10. Na afloop is aldaar gelegenheid tot condole-
ren.
Voor vervoer per bus van kerk naar het-crematorium en terug wordt ge-
zorgd. \^
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Heer,
als het donkert in mijn hart
geefmij dan
het licht van Bethlehem.

In de Liefde en Vrede van Christus is in deKerstnacht na een kortstondi-
ge ziekte, van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sakramenten, onze
goedezus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria
Offergelt-Ramakers

" 05-11-1907 125-12-1990
weduwe van

Joseph Offergelt
In dankbare herinnering
Familie Ramakers
Familie Offergelt
haar neven en nichten.

Sittard, 25 december 1990
Overhoven 7
Corr. adres: Kribslaan 3, 6132 BE Sittard.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsheben
op zaterdag 29 december om 11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart
te Sittard-Overhoven.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt van haar afscheid nemen in de rouwkapelvan het Maaslandzieken-
huis te Sittard. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

f
Bedroefd, dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, maar intens
verdrietig, dat we hem moeten missen, delen wij u mede, dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn man, vader, schoonvader, opa.
broer en schoonbroer

Harry Förster
echtgenoot van

Catharina Raemaekers
21-3-1913 Helmond 25-12-1990 Heerlen

Heerlen: C.Förster-Raemaekers
Amsterdam: Carin Clauser-Förster

Danilo Clauser
Cassandra

Heerlen: Harry Förster
Heerlen: Wim Förster

Marjo Förster-Vandermühlen
Anouk en Richard, Fulco, Myrthe

Sittard: Charles Förster
IneFörster-Tummers
Bonnie, Bas

Vlaardingen: John Förster
Jane Förster-Suyver
Thomas, Pieter

Groesbeek: Marlou Förster
Jan Baggen
Misja

Beek: Cassandra Hamers-Forster
Jack Hamers
Karlijn, Jolien
Familie Förster
Familie Raemaekers

25 december 1990
Vrusschemigerweg 39, 6417 PG Heerlen.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 29 december a.s. o"1
10.00 uur in de kapel van het St. Bernardinuscollege aan de Akerstraat te
Heerlen, waarna aansluitend bijzetting in het familiegraf aan de Aker-
straat te Heerlen.
Er is gelegenheidtot schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf 9.3°
uur.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoleances,
bloemen, h. missen en begeleiding naar de laatste rust-
plaats van mijn man en onze vader

Gerard Beurskens
mevr. F. Beurskens-Dresse
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 29 december a.s. om 18.30 uur in de parochiekerk
van de H. Paulus te Vaals. I

IÏL

Volstrekt enige en
algemene kennisgeving

t
Diep bedroefd is na een intens en welbesteed le-
ven, van zorg en liefde, na een kortstondige ziekte,
van ons heengegaanvoorzien van de H. sacramen-
ten, mijn innig geliefde en onvergetelijke man,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

Antoine Cox
echtgenoot van

Maria Lardinois
Begiftigd met de Pauselijke onderscheiding

Pro ecclesia et Pontifïce
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

De bedroefde familie:
Eys: Maria Cox-Lardinois

Familie Cox
Familie Lardinois

6287 CB Eys, 25 december 1990
Corr. adres Mr. Dr. Froweinweg 61
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaats hebben op zaterdag 29 december
a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van de H. Aga-
tha te Eys.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Vrijdagavond zal om 18.45 uur de rozenkrans voor
de overledene worden gebeden, waarna aanslui-
tend de H. mis mede voor dezelfde intentiezal wor-
den opgedragen in voorgenoemde kerk.
Antoine is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, bij
de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11, Mechelen-
Wittem. Bezoekuur van 17.00 uur tot 18.30 uur.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

Antoine Cox
Wij zijn hem dankbaarvoor devele jarenwaarin hij
zich als bestuurslid heeft ingezet voor onze vereni-
ging.
Ons medeleven gaat naar zijn echtgenote en overi-
ge familie.

Bestuur, dir. en medewerkers
Coöp. varkens K.I. Ver. Limburg

t
In dankbare herinneringaan wat zij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij, na een kortstondige
ziekte, toch nog onverwacht, op de leeftijd van bij-
na 96 jaar, afscheid moeten nemen van onze lieve
pleegmoeder, zuster, tante en nicht

Anna Bischoff
Wilt u haar in uw gebeden gedenken.

De bedroefde familie:
Vijlen: L. Wiertz-Cox

J. Wiertz
Vijlen: A. Cox

Familie Bischoff
25 december 1990
Groeneweg 3, 6294 NC Vijlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 29 december 1990 om 11.00 uur in de St.-
Martinuskerk te Vijlen; aansluitend begrafenis op
het kerkhof aldaar.
Rozenkransgebed op vrijdag 28 december om 18.45
uur in voornoemde kerk; aansluitend wordt de
avondmis gehouden.
Tante is opgebaard in derouwkapel Sjalom aan de
Hilleshagerweg te Mechelen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar dagelijks van 17.00 tot 18.30
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Na een intens en welbesteed levenvan liefde, goed-
heid en zorgzaamheid is, na een periode van ziekte,
heden op 72-jarige leeftijd van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Ada Jansen-van Dijk
echtgenote van

Gerhard Jansen
Brunssum: G. Jansen

Vught: Mieke Jansen
Oegstgeest: Marijke en Casper

Ritsema-Jansen
Frank, Paul

's Hertogenbosch: Guus en Janneke
Jansen-van Item
Michiel, Marieke,
Merijn, Jeroen

Voerendaal: Frans en Marjo
Jansen-Bruens
Wouter, Eveline, Maarten

Maastricht: Hetty en Ruud
Nel issen-Jansen
Karlien, Misha

26 december 1990
Julianastraat 13 HS 20, 6441 BR Brunssum
De rouwdienst, voorgegaan door ds. A. van den
End, wordt gehouden in de N.H. Sionskerk hoek
Heugerstraat/Prins Hendriklaan te Brunssum, op
zaterdag 29 december om 10.30uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan
Nooit vragend
Nooit klagend
Je hebt het als een moedig man gedaan.

Bedroefd geven wij u kennis van het plotselinge
overlijden, na een noodlottig ongeval, op 68-jarige
leeftijd, van mijn lieve echtgenoot en onze zorgza-
me vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
zwager, oom en neef

Sjaak Orta
echtgenoot van

Agnes Maassen
Wij vragen u voor hem te bidden.

Susteren: M.A.H. Orta-Maasen
Echt: Sophie en Dré Maassen-Orta

Anita en Arthur, Silvia, Talina
Jack en Nadia
Familie Orta
Familie Maassen

6114 GB Susteren, 24 december 1990
Stationsstraat 31c.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 29 decembera.s. om 10.30uur in de
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ma-
riaveld Susteren, waarna de begrafenis op het r.k.
kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdag a.s. gedenkenwij hem tijdens de avondmis
van 19.00 uur.
Sjaak is opgebaard in het mortuarium van begr.
ond. Peusen, Kloosterstraat 9 te Susteren.
Bezoektijd dagelijks van 17.00 tot 17.45 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden
verwacht, gesterkt door de sacramenten, is °v%;
den, mijn lieve, aardige man, onze zorgzame va°
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Hundscheid
echtgenoot van

Mia Houben
Hij overleed in het De Weverziekenhuis te He 6'

op de leeftijd van 77 jaar.
Heerlen: Mia Hundscheid-Houben

Culemborg: Thea Heltzel-Hundscheid
Heerlen: Riet Hundscheid

Kirsten en Björn
Uden: Irene Kas teel-Hundscheid

Theo Kasteel
Edgar - Madeion
Daniëlla - Hans

Middelburg: Jan Hundscheid
Heerlen: George Hundscheid

Ine Hundscheid-Bours
Deborah - Paul
Rubin - Nancy
Rik
Tars
Familie Hundscheid
Familie Houben

26 december 1990
Ridderweg 46
6418 PJ Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden;
zaterdag 29 december 1990 om 14.30 uur in »eff
Josephkerk te Heerlerbaan, aansluitend begra'
op de begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance ach'e .
de kerk vanaf 14.10 uur. J
Jan is opgebaard in het mortuarium van het D?.;
verziekenhuis te Heerlen, gelegenheidtot afsc"
nemen aldaar, van 16.00-17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving moc i
ontvangen, gelieven deze annonce als zoda° "
beschouwen. J, : >
Met grote verslagenheid hebben wij kennis»
men van het plotseling overlijden van onZe
voorzitter de heer

J.H.M. Hundscheid
Wij wensen zijn echtgenoteen kinderen veel =
te toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden
V.V. R.K.H.B.S. )

Met droefheidnamen wij kennis van het plots
overlijden van onze beschermheer, de heer

J. Hundscheid
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkin "veel sterkte.

Bestuur, technische leidi°A< j
en leden Gym. Ver. Mara^

i ■ ri'Met droefheid geven wij u kennis dat in de i
nacht is overleden, onze voorzitter

Joop Cruijsen
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag *g|jl
cember om 9.30 uur in het crematorium, Ims
de, Heerlen.
Dat hij in vrede mag rusten.

1.V.N.-bestuur |^
Wijlre-Gulpen J. ____>.

In onuitwisbare herinnering en met bewon^jP
voor zijn moed en doorzettingsvermogen »
ken wij onze oud-voorzitter

Joop van Cruijsefl
Bestuur en leden
Partij van de Arbeid
afd. Gulpen J \

I—-———-»->-_-~-__-i^
\

Vervolg familieberichten zie pa<r
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t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hijvoor ons geweest is, delen wij u mede, dat GodPlotseling tot Zich heeft genomen, op de leeftijd
Van 43 jaar, mijn lieve man, onze lieve papa, onzedierbare schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Jo Flucken
echtgenoot van

Gertie Flucken-Beckers
" _ bevelen hem in uw gebeden aan.

Kerkrade: Gertie Flucken-Beckers
Roger
Sandra
Nancy
Familie Flucken
Familie Beckers

6466 AK Kerkrade, 25 december 1990
«eiveldstraat 36
Ue plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
°P zaterdag 29 december as. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van St. JozefteKaalheide, waarna aan-sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-mene begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
"rijdag 28 december zal om 18.00 uur ter intentievan Jo een avondmis worden opgedragen in voor-
noemde parochiekerk.

pelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
Qekliniek), St. Pieterstraat 145 te Chevremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
JrlJ die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
geven deze annonce als zodanig te willen beschou-wen.

j^t verslagenheid vernamen wij dat op eersteKerstdag plotseling is overleden, onze collega en
vriend

Jo Flucken
Zijn gedachtenis zal steeds in ons bedrijf blijven
y^ortleven.*J'J wensen Gertie, Roger, Sandra en Nancy veel
terkte toe in deze moeilijke dagen.

Carel, Jaco, Math.
Willy, Michele, John
José, Joep

>a een welbesteed en zorgzaam leven is heden, naen langdurig met geduld gedragen lijden, zacht en
alm van ons heengegaan, in de leeftijd van 69 jaar,

'ffin dierbare echtgenote, onze goede en zorgzame
""oeder, behuwd- en grootmoeder, zuster, behuwd-

tante en nicht

Frederika Wilhelmina
Koelman

echtgenote van

Lambertus Alexander
Grissen
De bedroefde familie:

Heerlen: L.A. Grissen
Landgraaf: A. Grissen

M. Grissen-Zager
Claudia - Vivian en Marcel

Heerlen: K. Scholtes-Grissen
L. Scholtes
Maurice - Richard - Karin

Kerkrade: L. Grissen
N. Grissen-Janssen
Marco - Wendy

Heerlen: E Grissen
R. de Haan
Familie Horstman
Familie Grissen

6461 CT Heerlen,24 december 1990nambosveld 13.
29

e r°uwdienst zal worden gehouden op zaterdag
(j december as. om 12.45 uur in de Ned. Hervorm-
-0 j?erk' Tempsplein-Heerlen, waarna begrafenis
jP de Algemene Begraafplaats Schifferheide.
le ;J eenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf ge-
meenheid tot schriftelijke condoleance.
)jetoverledeneis opgebaard in het mortuarium van
BP Weverziekenhuis te Heerlen,

van 16.00 tot 17.00 uur.
om ie onverhoopt geen kennisgeving mochten
Wi]iVangen' gelieven deze annonce als zodanig te

w_'en beschouwen.

*^ige en algemene kennisgeving

f
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Hij heeft zijn taak volbracht

h Hij rust nu in vrede.
ziekt overleed. na een moet geduld gedragen
echt ln de leeftijd van 49 jaar, mijn onvergetelijke
(j6r genoot, onze lieve zorgzame vader, schoonva-
nee'fopa' zoon, schoonzoon, broer, zwager, oom en

Rinus Verbaten
echtgenoot van

Elly van Kooten
v Heerlen: Elly Verbaten-van Kootenv°erendaal Yvonne en Peter

Wiendels-Verbaten
R Monica
°runssum: Carla en Berend Ossel-Verbaten

Lisette
Familie Verbaten

2~ Familie van Kooten
Sehe?Hember 1990
6413 v^Straat 60Ji3 XZ Heerlen
Vrij^ ec|jtige uitvaartmis zal worden gehouden op
chiek gif december 1990 om 9.15 uur in de paro-
Beersri i

Van de H- Antonius van Padua te Frank,
le li~si " aan sluitend crematie in het crematorium
Voor ade_Heerlen-
tot schaifVang van deP'echigheid is er gelegenheid
Hm condoleance achter in de kerk.
Vaartn

'S opgebaard in de rouwkamer van het uit-
m Wh Crornbach, Oliemolenstraat 30,

l9 °0
g_i_heid tot afscheidnemen heden van 18.30-

-**«___ Dankbetuiging
<lanken fZe V_2g Wlllen wij iedereen heel hartelijk
°Verliid Vele DliJken van medeleven bij het
Bohoot Cn en de Degrafenis van mijn dierbare echt-> onze zorgzame vader, schoonvaderen opa

Leo Smeets
Heerlen: mevr. M. Smeets-Slabbers

5 kinderen en kleinkinderen
0p z

PateeCrH_geoneswekendienst zal worden gehoudenr°chiekorL. g
o. december as. om 19.00uur in de pa-k___/* erk st. Jozefte Heerlerbaan.

t
Een mooi leven,
veel liefde gekregen,
veel liefde geschonken.

Zo dankbaar voor al hetgene dat zij was en nog
steeds is, voor de liefde en grote zorg waarmee ze
bij ons was, geven wij bedroefd kennis van het
heengaan, in haar eigen vertrouwde omgeving, van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Truus Giesberts
echtgenote van

Twan Kremers
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
zij op 75-jarige leeftijd.

Geleen: Twan Kremers
Susteren: Marie-José Mostard-Kremers

Cor Mostard
Renate en Roel

Den Haag: Hélène Jonker-Kremers
Hans Jonker
Hans, Rob

Geleen: Frans Kremers
Oldenzaal: Marjan Kremers

Henk Gotlieb
Jeroen, Martijn

Nijmegen: Mart Kremers
Familie Giesberts
Familie Kremers

6165 CG Geleen, 24 december 1990
Bollenstraat 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 29 december as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus, Paters Karme-
lieten, Rijksweg Noord te Geleen, waarna de begra-fenis op de algemene begraafplaats Vouersveld teGeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend schrif-telijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Na een bijzonder zorgzaam leven, voorzien van het
sakrament van de ziekenzalving, hebben wij toch
nog plotseling de dagvoor Kerstmis afscheid moe-
ten nemen van onze dierbare zus

Maria Josephina
Janssen

Geb. te Wylre, 3 juli 1909
t te Heerlen, 24 december 1990

M.J.H. Janssen
J.V. Janssen

Wylre, 25 december 1990
Corr. adres: Beertsenhoven 6, 6321 PR Wylre

Maria ligt opgebaard in de rouwkapel "Sjalom" bij
de Zusters Clarissen aan de Hilleshagerweg 11 te
Mechelen (Wittem), geopend van 17.00 tot 18.30
uur.
De avondwake en devooravondmis vinden vrijdag
28 december om 18.30 uur plaats in de kerk van de
H. Gertrudis te Wylre; de uitvaartmis volgt op za-
terdag 29 december 1990 in genoemde parochie-
kerk om 11.00 uur, waarna bijzetting geschiedt in
het familiegraf op het kerkhof aldaar.
Liever geen condoleance-bezoek thuis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van deh.h.. sacra-
menten, in de leeftijd van 85 jaar, mijn lieve en
zorgzame vader, mijn opa, onze zwager en oom

Christiaan Bakkes
weduwnaar van

Maria Elizabeth Eurlings
Heerlen: Jos Bakkes

Esther
Familie Bakkes
Familie Eurlings

Heerlen, Vorstenstraat 38, 24 december 1990
Corr.adres: Huskensweg 57, 6412 SC Heerlen.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-den op zaterdag 29 december om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Franciscus van Assisië aan deLaanderstraat te Heerlen, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats Heer-
lerheide. Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter inde kerk.
Avondmis, vrijdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is op gebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid isvan 18.00tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zij u een kennisgeving te
zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

r
Verdrietig, maar met heel goede herinneringen, de-len wij u mede dat op tweedekerstdag is overledenonze lieve

Joh. Gielen
Hij werd 76 jaar.

Schinveld: Mien Gielen-Beks
Nijmegen: Annet Gielen

Harrie van der Putten
Schinveld: t Jan Gielen
■ Waalre: Trudi Gielen

Joop van den Eijnde
Fuengirola Sp.: Frans Gielen

Lina Herman
Glenda, Johannes

Breda: Jack Gielen
Frans van Dongen

Schinveld: Maril Vinken
Hans Groen

26 december 19906451 EM Schinveld, Dr. Poelsstraat 16.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-kenhuis te Brunssum.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in de hierna tenoemen kerk.
In de St.-Eligiuskerk te Schinveld zal de plechtigeuitvaartdienstgehoudenworden op zaterdag 29 de-cember om 11.30 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uwnaam in het condoléanceregister te schrijven.De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium aan deSomerensewee te Hee-ze.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen hebber, wij kennis genomen van
het overlijden van onze direkteur gemeentewer-
ken, de heer

L.G.H. Paumen
Gedurende 28 jaren gaf hij met grote toewijding
zijn beste krachten aan de gemeente en gemeen-
schap.
Moge hij rusten in vrede.

Gemeentebestuur en personeeel
gemeente Beek

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de steun, de h. missen, de bloemen
en de schriftelijke condoleances, die wij mochten
ontvangen bij het overlijden en de crematie van
mijn lieve echtgenoot, onze goede vader, schoonva-
der en opa

Dirk (Bruur)
van' Veldhoven

willen wij op deze wijze allen hiervoor hartelijk
danken.

A. van Veldhoven-Bulthuis
kinderen en kleinkind

Landgraaf, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 30 december a.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide.

Dankbetuiging
Bij deze willen wij u, familie, vrienden en kennis-
sen, onze oprechte dank betuigen voor het medele-
ven en de belangstelling, ondervonden bij het over-
lijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, tante en
nicht

Anna Maria
Bruls-Slangen

Guill. Bruis
kinderen en kleinkinderen

Schinnen, december 1990
De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 29 december a.s. om 19.00 uur in de St. Dyoni-
siuskerk te Schinnen.

Graag willenwij iedereen van harte bedanken voor
het medeleven, betoond bij het overlijden en cre-
matie van mijn dierbare vrouw, onze goede moeder
en oma

Liza
Starmans-Heerings

Johan Starmans
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 29 december om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Joannes de Doper te Eygelsho
ven.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor devele blijken van medeleven
die wij mochten ontvangen bij de begrafenis
van mijn lieve echtgenote, onze moeder en mijn
oma

Maria
Schroeder-Ruijters

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Een speciaal woord van dank aan doktoren en
verplegend personeel van afd. 1 van de Ham-
boskliniek te Kerkrade.

Hans Schroeder
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 30 december a.s. om 11.15 uur in
de parochiekerk van OnzeLieve Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Heilust-Kerkrade.

Voor uw schriftelijke condoleancesen zeer gewaar-
deerde blijken van medeleven bij het overlijden en
de crematie van mijn echtgenote en moeder

Hubertina
Sonnenschein

willen wij u hartelijk bedanken.
H. Groten
P. Groten

De zeswekendienst wordt gehouden a.s. zondag 30
december om 11.00 uur in de St. Josephkerk te
Heerlèrbaan.

Bij het overlijden van onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Sophie Plum-Zegels
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen.
Zij zijn ons tot troost geweesten wij betuigen daar-
voor aan alle betrokkenen onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 29 december a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van H. Jozefte Landgraaf-Waubach.

Voor de vele blijken van deelnemingna het overlij-
den en bij de begrafenis van onze geliefde moeder
en oma

Triena Verbeuken-
van den Bogaard

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 30
december a.s. om 10.00uur in deLaurentiuskerk te
Voerendaal.

Op 27 december was het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn geliefde echtge-
noot, onze vader en opa

Frans Jozef Römgens
A. Römgens-Sistermans
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, 27 december 1990
De eerste jaardienst zal worden gehouden op zater-
dag 29 december a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Lambertus te Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, on-
dervonden bij het overlijden en de be-
grafenis van onze onvergetelijke moeder
en lieve oma

Maria Hubertina
Gillissen-Offermans

willen wij u hartelijk danken.
Kinderen en kleinkinderen
Gillissen

De zeswekendienst vindt plaats op zater-
dag 29 december a.s. om 19.00 uur in de
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide-Landgraaf.

Bij het overlijden van mijn inniggeliefde vrouw en
onze zorgzame moeder

Mia Moonen-Moberts
mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen.
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen daar-
voor aan alle betrokkenen onze hartelijke dank.

Peter Moonen
Erik, Olaf en Falco

Heerlen, december 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 30 december a.s. om 11.00 uur in deparo-
chiekerk van St. Cornelius te Heerlerheide.

1 januari is het 1 jaar geleden dat wij afscheid heb-
ben moeten nemen van

Thei Brands
Wij komen samen om hem te gedenken tijdens de
plechtige eerste jaardienst op zondag 30 december
a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Pe-
trus (grote kerk) te Sittard.

Leny Brands-Jörissen
kinderen en kleinkinderen

Hoe vlug gaat de tijd...
Reeds 1 jaar.
Hel lijkt een eeuwigheid.

Vergeten kunnen we jeniet, iedervan ons leeft met
een „stil" verdriet.
De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke man, vader en schoonvader

Louis Janssen
zal worden gehouden op zondag 30 december a.s.
om 10.00 uur in de parochiekerk St. Remigius te
Klimmen.

Mevr. A. Janssen-Huntjens
Jolanda en Frans

De plechtige eerste jaardienst van onze onvergete-
lijke moeder, oma en overgrootmoeder

Berta
Rarwasser-Schillings

zal plaatshebben op zaterdag 29 december a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van St. Jozefte Kaal-
heide-Kerkrade.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze vader,
schoonvader en opa

Jos Meessen
zal plaatshebben op zaterdag 29 december a.s. om
18.30 uur in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand te Kunrade-Voerendaal.

Familie Meessen

tßen Verheijen, 67 jaar, echtgenoot van Ilona
Karkas, Hubert Cuijperslaan 36, 6095 BH Bae-

xem. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden vrijdag 28 december om 10.30 uur in de
kerk van de H. Johannes de Dooper te Baexem.

tAntonia Leinarts, 75 jaar, weduwe van Chrétien
Stassen, Roerzicht, 6041 XV Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden he-
den 27 december om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Geest te Roermond.

tAntoon Deenen, 96 jaar, weduwnaarvan Sybilla
Lommen. Corr.adres: fam. Cox-Deenen, Mar-

grietlaan 14, 6042 HT Roermond. Op wens van de
overledene heeft de begrafenis in besloten familie-
kring plaatsgevonden.

tHendrika Hoogendoorn, 78 jaar, weduwe van
GerritKroonen, Minderbroederssingel 555, 6041

KH Roermond. De dienst van Woord en Gebed
vindt plaats vrijdag 28 december om 14.00uur in de
Minderbroederskerk te Roermond.
4- Piet Kanders, 59 jaar,Kapellerlaan 133, 6045 AC

1 Roermond. De crematieplechtigheid heeft in-
middels, op zijn wens. in besloten kring plaatsge-
vonden.

tJeanne Plusje, 84 jaar, weduwevan Albert Nuss.
Corr.adres: Mergelweg 74, 6212 XX Maastricht.

Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Ma-
thias, Boschstraat te Maastricht, heden om 10.00
uur.

t Frits van Appeven, 61 jaar. Papyrussingel 2.
6218 EP Maastricht. De plechtige uitvaartdienst

zal plaatshebben op vrijdag 28 december as. om
10.30 uur in de parochiekerk van deVierEvangelis-
ten te Malberg-Maastricht.

tJeske Wilhelmus, 72 jaar, echtgenote van Jean
Klijnen. Bloemenweg 142, 6221 TX Maastricht.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben he-
den om 10.00 uur in deparochiekerk van Johannes
Bosco te Akerpoort-Maastricht.

GEEF VOOR
MEDISCHE HULP

IN
ONTWIKKELINGSLANDEN

, V^SIMAVI
Simavi steunt vele gezondheidsprojecten in 35 ontwik-

kelingslanden. Zonder uw steun kunnen wij echter
niets doen. Help ons a.u.b.

giro 300100
Spruiienbosstraat 6. 2012 LX Haarlem
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Van J4#Jvoor V,«#V Flesje correctievloeistof. Voor schrijfmachine ofhandschrift. £AA Strauss Gala, Beethoven -de 5 piano-concerten, Brahms -de 4 a&. *Erica Jong - "Serenissima". Een fijnzinnige, geraffineerde roman van de auteur van Normaal perstukljyTnu 3 stuks f symfonieën, 5 ontroerende missen en Maria Callas met beroemde _#_____£_&

"Het ritsloze nummer". Van34|Wvoor p Solide elastomap. Voor A4-papier. Met cijfer-of letterdecor. JA aria's. Speelduur per set ruim 3 uur. "\a qp -ii^i^^ÊÊÊwi __L3>"" Nu4stuksvoor >")" Set van 3 CD's van49#S"vocr JlffJ _M

Handboek "Golf". Complete golfcursus met instructiefoto's en stap-voor- nPA Ordner. A4-formaat. In 6 verschillende kleuren. "JA -. m tltf&ÊÊk üt ÜiB_a___,,._
stap diagrammen. Vani9^o"voor 7j3U Normaal per stuk-SjSO"nu 5 stuks *W)"" \^ . &^ÉÈ^" ?\*M K *?^_il*si_j?

\SSl_l__ IP'IVI-__i ..< v> BIJBEL Cassette van 14,95- CDvan2Sv9_ rl^a/ V __«_. WWWr _ i " i V_k f __■# V_F ■mt*1 wS __£&_%_»: t ■:_____^a__^nß: ___H_T . <:,_ f- iy i ■ ■ i /-ViC r i i- __ w < v_L/ van &*r**j\fef f ___^^ fb? — f-ff 1 r |;.3W__9__l_w Klassieke meesterwerken van CBS, Erato en His Masters Voice. voor 7
_ ")"""| -*-_... /-._fc-*.. j_w_«s_^2ïS«t»*» "" ■-.-. ,|| | Keuze uit honderden titels, waarvan vele digitale opnamen. Met 'solisten als G.Gould.M. Callas,T.Koopman, M.Perahia en Yo-Yo Ma. .

Bewegende ogen kijken je aan. Onder "Het grote rekenmachineboek voor "Het complete kookboek". Een Rembrandt-bijbel. Voorzien van 40 Per LP ofcassette van jLSj9Svoor Q S_!!!l_li!!^^
andere "In het circus", "Mijn speel- de jeugd". Met een echte rekenma- unieke uitgave met zowel nationale als kleurenreprodukties en circa 100 »*)"f'■ *___„!__«Jr _____^i CD'svoor ja per stuk!
goedvriend|es" en "Vrolijke dieren". chine! Van^Wvoor #pa exotische gerechten. Meer dan 1000 zwart/wit tekeningen. |A AA Dubbelalbums van_sfWvoor 9^95 of 12,95 rjjjjr] 5S ■ «>"Perdeel vani^Tvoor 2CQ °,3U pagina's! Vani^voor 29 CA ViniMT-voor *7,7 U3-LP-albums van-WtfTvoör 25 - C-SM__»_..u, P^ Onder andere verzamel-

Arw J.7,_»Vf *3> k___________ ____( CD's: Soul, Sixties en seven-
l__lüll__a_i ■£ ties en Rock 'n Roll. Orkesten

__?6_3fi_^Bi__k m m E*. ■ _P '"' il Sm: zoals Glenn Miller' Greg°r
ififSmw99999% » Êk Ê9 M~a a «___lWfW____i Serban, Henry Mancini.

„^ooDm" )A/,e clurft nu nog te zeggen _a__ri_?
H' l_—"""Ï!Wßßi^r-:___l^.s_f \ # _^ilPl|_, Jonathanßutler,

H i^j*m&®> _ _ - % --% I SamCooke.the
s I __. I ___

„€___■ __!. # l_K_l Everlyßrothers_^__p dat diteen diu^fpaand isr ___B ~
Arcopal dekschaal. Met een volume van IV2 liter. *io^Van 15|9S voor ja „.„il:. É >»S^

""»"" ___-_ _l 4_F» _v& _J^ ____>__<^. , ■ Mimi __iii__ ii ■■ __«_»»»"*-■T~~~~> uRL Vfitf [PWrJMBRfif:■:

:ii__a_feè&;^'' i__flt ' _^^jflÉÉ^k *dL ME _______[ ''::*::::!:: H»SSi^^jpft|>^^L_j!wf-^ jy^ _j...

Ï^K'^T--- -::^^^":| *0* j^
_ ■ :':^g_t aßE^' IhBL 'f:^%- ': :_P^s?^^___ï^__fcia_ I>':_^lk.

-«°_s__ f: -";i^:: SP^i^lifek voor 9 s* t /'____■

L ?*_______( v ■■--____s__»_i***^ li^^__^ \^^^ _ÉÉÉ____S^

i^^^^^SÉK^B&ÉSMM^^^^fiHHHHHH^BHBHHHHHHBS^jÉHB __P^^^>^__j [_____■____■ _H___p'____! S*T^i' «H l______s_^';

HPp"^ i^K -=^__| ' _if JJV "^ _9y""
I * #*_s i< __fS_P"^ ________ü^^ ■■■:;'':'' %^___i :::::^____i^S__«*W"'

m 5 (Nietafgebeeld.) Op de kerstafdeling l «si:#■k'\ Uitstapmat. Van 100%katoen. 51x86 cm. In diverse kleuren. jp wr\t\i 1 _" 11 _»i ■ 'kW
iêWL ___É Van-^ " 1i»" nu 50%korting op alle artikelen. / ml__?m^H HVP*_i__l_Hb^' __ts9H _v >■■■■■'■? fl^H' ■ " / --Jr /__ej,

F|skars kunststof sniiDlank Set è 2 stuks O Servies van wit aardewerk. Onder andere plat bord. Van4^5"voo r n Ontbijtbord. Varv3ï9Svoor 2 - Kop-en-schotel. VanSïWvoor 4 - ’§ Jj ï&

1. ? Ml f Wf _ lo___T~'___iT—__!!__« P/ Disco tuintafel. Van volkunststof. 090 cm. Vans9;-voor JA
\ a 'i | / S-Hti _i _f _eI .--^ MWK-j^'H_H_iy"BmwmßP^;- H:: V_^»iïi taspP^ *t7«~

ifl ><# P^_H É__J_H_L__l -B^^ÜBI |*^P _llr^*v^C: Coronadotuinstoel. Met kunststof onderstelen verstelbare rug. "JAIm| !___ÜÏ _a____a__ "^ VanjW^S voor >#7)M
__te_J__iT___P BNI ill I^l (Niet afgebeeld.)

_m|| ' Ül>- I |1 ï Sirio tuintafel. Van volkunststof. 0100 cm. Van Vtff-voor 59,-
-"^___u~"" fll! __a_________^^' I^Jl Rialto tuintafel. Van volkunststof. 135x90cm. ..-B*,-. '69,-

Groonk iT^^ /- Cortinatuinstoel. Van volkunststof. Met verstelbare rug.
OnH» }ek- Model2237- ,/_- 4-dehgroestvrij stalen kookset. Geschikt voor gas/elektra/K.K. AA Servies van aardewerk. In fuchsia, groen, zwart en violet. Van 49?=voor "10 - Pandere vork, mes en lepel. Per stuk van_H»S' \ Vanjl_9^voor 77," Onder anderekop-en-schotel. Van J^Tvoor 4 _ J7' g

voor _»j ■«-

GroP nr_i_ 1 „ ",-,__- a Sla-kom.Vanl4^S'voor7_ Bord. VanjS^Tvoor -ur°entelepel,sauslepel. Per stuk van_^9Tvoor 4^_ _►,"-

'"gen &<:iaigzola_devoorr!_J«^k^ —̂■■-■—^— ""^■l^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



'\ _.A^fefe. _____"/■ \w _w!i7\-> _r__-7 I
Omdat de openingsweek vWi

____» "w V __r '""" m M * m m _f "^^^Catpét-Landm Heerlen ~*
een grandioossucces was,

blijven we in de feeststemminc
£k Zondag 23 decemberis Europa's grootste tapijtspecialistfeestelijk geopend in Heerlen aan de Heerier- ___^-__________

baan 218A. Dat was een daverend succes en daarom worden de speciale openingsaanbiedingen / €ÊL fÈÈ ]

B fuif geprolongeerd.Omdat Carpet-Land metruim 250 filialen in 9 landen Europa's grootste tapijtspecialist _P___Ps_______ifW_r^9^^_________-IjL-*^ is, kunt u wel nagaan wateen enorme keus u bij ons heeft. Niet alleen inkamerbreed tapijt maar ook in My^^TMT^i»-___T4 r7iT_P^^^___-
B Komgerustzelfeenkijkjenemen.Endatisnuextrademoeitewaard.Wantwijblijvenonsopeningsfeest /
B nog even vieren. Zodat u, naast die enormekeus, ook nog eenskunt profiteren van de unie^^^^n- / ] orridat\A/ -llfl^ nn dioze openingsaanbiedingen. jjÉP^^ / -> Sr°otsteJJniet2Oo v ..

FRAAIE VELOURS WOONKAMER TAPIJT HOGE VELOURS PrU^* inkOplTS Qen grof*
S 1ik Speciaal voor de opening dit prachtige Openingskorting op dit sfeervolle frisé Heerlijk zacht hoogpolig velours tapijt lussenta^^^^i/ 4Om e,ï etc/r °Or2oo e"S|//' w /%l velours tapijt in diverse kleuren voor een tapijt Zachte kleuren verkrijgbaar. voor de slaapkamer. Modieuze pastel- W^È^J^M^^^^i^l a JP?dtonze t 1 *" /

weggeefprijs. Breedte 400 cm. Foamrug. Breedte 400 cm.Foamrug tinten. Breedte 400 cm. Openingsprijs Oéei 5n es Beve> tsPeci r a_Te /
per strekkende meter Openingsprijs perstrekkende meter per strekkende meter strekkende meter ,# / r^^tall S^U/ï * _ /

y^OUCLÉ
TAPIJT PROJECT TAPIJT WOLMERK BERBER FRAAIE VELOL&S / fc^7^Onze^o^'^ In lussentapijt van sterke synthetische Solide lussentapijt geschikt voor zwaar 100%Zuiver scheerwollen tapijt in sPec'a ___I_i_P^ °p/ 9n ' Serv'Ce na

'n de " /
irens in 4 moderne kleuren o.a. roze gebruik Dus ook voor detrap. Breedte twee tinten. Gelegd op ondertapijt en velour^_n§fun divrf 1 dater Phourft I1 groen. Breedte 400 cm. Foamrug. 400 cm. Foamrug. Openingsprijs per latten. Breedte 400cm. Juterug. wegg|efprijs. Breel . tegepr/i>e ° Ur>ieke U te^reH IDeningsprijs per strekkende meter strekkende meter Openingsprijs per strekkende meter Openiljigsprijs per/ Omdat estma „_, n ’CELEGDVAN JJQ # * QQcELECO fOO \ ,^""*»M. /-_*-. _■__»_. __r^__l^■__r _i_Lt_u >

_
k j__p» __r _i _**_5i e'<7/»_»_ . I_S9WlllT %ELEGD VAN /ff? 4__Tl 7 VAN 245Ë&& jêVAN 65 kUnt /

&JgiÉ^>^ Heerlijk zacht hoogpolig velourstapijt Speciale openingsprijs! Kwalitatief sterk K\ff|pteits vinyl geschiktvoor i-slis!!: Dit originele karpet geeft kleur aan uw w^slaapkamer. Modieuzepastel- zwart-wit vinyl met een solide rug. woonkamer gebruikVersterkt met glas- interieur. Verschillende pasteltinten l||||y|p cm. Openingsprijs Mooi te combineren. Breedte 200 cm. vezel. Diverse dessins. Breedte 400 cm. verkrijgbaar. Maat 160 x 230 cm. ''~°*

*-^n fe£ r€__l _f_T__lC_f Hï______h££é van 39 Ai 7 van 129 m\9^ van 64s *J&&

& j_>, BS^^^^H I «4^^ Vv "^- ___f ___^É_^ fl___4_r

Hg^|fc«^^WA x__»:-J ’ A _^ II BI II ___| "^'-v-. '^^v
_l___^^y___^ —^

PRAXIS WICKES HEYTENS ___■ Ifl _■__■_ '-_J L__J l—r / _L__j I //» , , fl V __J_i ■_■ r^ 88^ I ■_■ ■ t

I s^s_s*>* H i We WëÈêÊ*;■■■- 1

HEERLEN:HEERLERBAAN218a,to.PRAXIS.
TEL: 045-428310 Geopend: Maandag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur. Koopavondtot21.00 V^



Rita Delnoye toont vorm in Kerstcross AVONAanval Karpov op troon mislukt

Kasparov koning
\"XPN - Gary Kasparov heeft zijn aartsrivaal Anatoli Karpov op-
feuw afgetroefd. De 27-jarige wereldkampioen uit Bakoe stelde opl^eede kerstdag de prolongatie van de wereldtitel schaken veilig
ffo°r de 22ste partij met wit naar remise te voeren. Daarmee kwam
kasparov op twaalf punten, het benodigde aantal om zich in elk ge-

de komende drie jaar wereldkampioen te mogen noemen. Uite resterende twee duels heeft hij aan een half punt voldoende om°k de hoofdprijs van ruim drie miljoen gulden in te pikken.

Kasparov opende de partij door dekoningspion twee vlakken vooruit
te zetten. Karpov verdedigde met de
Zaitsov-variant, een complex en ge-
vaarlijk systeem, genoemd naar een
van zijn getrouwe secondanten.

tij deed Karpov met de zwarte stuk-
ken een laatste poging de twee-
kamp alsnog een andere wendingte
geven. Hij stond voor de schier on-
mogelijke taak, de drie resterende
partijen alle te winnen. De partij zouaanvankelijk op zaterdag wordengespeeld. Karpov nam zyn laatste
extra rustdag op. De rustpauze
werd later verlengd tot woensdag
omdat beiden er weinig voor voel-
den op Kertsavond achter het bord
plaats te nemen.

r vernietigingsdrang van Kaspa-
Pv kreeg in het eerste gedeelte vane tweekamp weinig gestalte. In
pe\y Vork nam de wereldkampioen
rjiswaar in de tweede partij al de
p'ding. De in 1985 onttroonde 'oude

trok de zaak in de zevende
.^trnoeting weer recht, waarna de
jjelyerdediger enkele malen won-
/jrbaarlijk aan een nederlaag ont-
ppte. De kemphanen sloten het

gedeelte in evenwichtF Lyon vormde daarna het decor
°°r de ontknoping van de zenu-
etioorlog. In de Franse stad kwam
et tweetal los. Goed los zelfs.

Smuller
Sa ■o arie remises remises in de Fran-

stad werd de zestiende partij een
guller. Drie dagen en 102 zetten
Cy Kasparov nodig om de weer-
L^d van Karpov - het tweetal zat in
r^aal meer dan twaalf uur achter
j^'bord-te breken. Karpov verloor

fle .waar de marathon, maar toon-
[J zich geenszins aangeslagen. In
Be| zeventiende duel sloeg hij gena-
eloos terug.

A-armee de aanzet gevend tot een
Serverende periode. In de 22e par-

Jacobs lonkt
maar Feyenoord

- De door het
wekse PAOK uit zijn functie
j^itheven voetbaloefenmeester

Jacobs heeft nadrukkelijk
gesolliciteerd naar een baan bij
feyenoord. „Zeg maar tegen
**artin Snoeck en Ger Lagendijk
?^t ik klaar sta voor Feyenoord,"
S^ldde hij tijdens de Kerst uit
j^essaloniki, waar hij te horen
reeg dat er op zijn aanwezig-

ei_ geen - meer WOrdt ge-
steld.
J*ben deweg naar de Kuip nog
b et vergeten," aldus de 47-jarige
blotterdammer, die in mei 1989

Feyenoord opstapte na een
j?ntal conflicten met Hans

„Alsze me zouden vragen
i ik weer bij Feyenoord zou wil-n Werken, zou ik zeggen graag,

ar»t ik ben er alleen weggegaananwegeKraay. En diezit er toch
/jet meer, hé?." Thijs Libregts
bitp op n°minatie om Jacobs

J pAOK op te volgen.

Hoewel hij tien minuten te laat was
komen opdagen kreeg Karpov aan-
vankelijk een overvloed aan tijd,
wat een bewijs was van zijn mini-
tieuze voorbereiding. De uitdager
aarzelde alleen bij de 22e zet. Hetleek erop dat de titelverdediger een
onverwacht gat had gevonden in
het huiswerk van de uitdager.
Op dat moment kwamen deexperts
in het Paiais des Congres in Lyon
tot de conclusie dat Kasparov een
licht voordeel had. In de voorgaan-
de 21 partijen verloor hij twee keer,
maar nooit met wit.
Kasparov verdedigde zich verder
secuur. De kampioen, die eerder dit
jaar als eerste de grens van 2800
ELO-punten doorbrak, offerde een
paard voor driepionnen. In de slot-
fase forceerde Kasparov remise met
'eeuwig schaak. Na 43 zetten had de
wereldkampioen zijn zin. Zijn eeu-
wige rivaal hield het bij een korte
handdruk en enkele woorden. Kar-
pov moet in elk geval- drie jaar
wachten op een nieuwe kans.

Torsten Rellensmann in Dortmund Europees kampioen stayers

Peter Harings stopt
met een gelijke stand (6-6) afgeslo-
ten, maar omdat de Duitse ploeg
(Kappes, Stumpf, Wolf, Aldag) het
laatste onderdeel won werden de
gastheren tot winnaars uitgeroepen.

reeds aangegane dienstverband van
nul en generlei waarde. Er was ...
geen sponsor voor de ploeg. Vanaf
dat moment besloot Harings om te-
rug te keren naar de amateurs. De
veldrit in Valkenswaard, enkele we-
ken geledenin het kader van de Su-
per Prestige, was een van de laatste
wedstrijden waaraan hij deelnam.

in V_n onze sportredactie
f I6^LKENBURG -Aan de wie-

(29\°opbaan van Peter Harings
ejj ,ls een einde gekomen. De
aV er°epsrenner uit Sibbe,
V 0 enkele jaren in Terblijt
bjjp achtig is, nam in de voor-
deel maanden als amateur nog
Weri aan enkele tientallen
ciüK?rijden- Hij deed dat in de
Wlu Van de Toer" en Wie"
Mri Maastricht. Ook,in de
2oer,ritten van het nuidiëe sei_
Seht Was hiJ diverse keren pre-
si^\maar mede door tegen-
in n hiJ niet meer het peilvroeger bereiken.

Belgen succesvol - Het traditionele
wielerfeest voor profs en amateurs
op eerste kerstdag in het sportpaleis
van Gent, is geëindigd in een over-
winning voor de Belgische ploeg.
De formatie met onder meer Etien-
ne de Wilde, Stan Tourné en ama-
teursprinter Schoefs verzamelde in
een omnium (dernykoersen, sprint,
achtervolging, etcetera) meer pun-
ten dan de buitenlandse afvaardi-
ging, die grotendeels uit Duitsers
bestond: Kappes, Stumpf, Barth, et-
cetera.

Profploeg in Sovjetunie - Lada-
Gzhel treedt vanaf 1 januari op als
sponsor van een bij de profwieler-
bond van de Sovjetunie aangesloten
ploeg. De formatie zal komend sei-
zoen deelnemen aan een groot aan-
tal wedstrijden die in West-Europa
worden verreden. Twee jaar gele-
den debuteerden de eerste Sovjet-
renners reeds in het peloton be-
roepsrenners. Dat gebeurde onder
de vlag van de in San Marino geves-
tigde ploeg Alfa Lum. In de nieuwe
formatie Lada-Gzhel wordt Vjatses-
lav Maksimov manager en Sergei
Morotsov ploegleider. Het voorlopi-
ge rennersbestand: Alexander
Krasnov, Andrei Vedetnikov, Ser-
gei Kmelin, Ivan Romanov, Alek-
sander Romanov, Konstantin Ban-
km en Aleksander Troebin. De
ploeg zal nog worden uitgebreid.
Uit Frankrijk en Italië is technische
ondersteuning toegezegd. " Voor Peter Harings is hetzwoegen op de weg en het geploeter in de cross voorbij. Hij heeft zij-

wielerloopbaan beëindigd. Foto: DRIES LINSSE]

et^j. Tt ia« enn gs (wiens ooms Huub,
tig en Ger Harings in de jaren zes-
S'0«al 2eyentig eveneens als profes-
sor^ Ultkwamen) behaalde zrjn
teurirfaQ

nste wapenfeiten als ania-
l^ai V. 1985.toen hij in Gi»" . iftao-W.Karnpi en b^ _e veldrijders
Slin *"? enk.io .aaanden later op de

rf in Ceulle ook het rood-
Uw als wegrenner veroverde.

Knie van beton
In de avonduren raakte zijn maag volledig
van streek. De Amerikaan werd direct opge-
nomen en bracht de Kerstdagen in het zie-
kenhuis door. Absolute rust, geen eten en
een sonde die de maag leeg moest houden.
Uit vrees voor interne bloedingen. Dixon

HAARLEM - De knie van basketbalspeler
Jos Kuipers is van gewapend beton. Jamie
Dixon weet er alles van. De spelverdelervan
Marathon Oil Chicago kwam er tijdens de
Haarlemse Basketbalweek mee in aanraking
en werd dezelfde avond nog ter observatie in
een Alkmaars ziekenhuis opgenomen. De
Bossche forward had in de spijkerhardewed-
strijd zijn knie in de maag van de Texaan ge-
plant. Dixon ging gestrekt, werd minuten-
lang verzorgd en speelde nog enige minuten
mee.

.H,e.-stgpia in Dortmund - Voor
mee. dan twaalfduizend toeschou-
wen l.eeft de Dortmunder wieler-
pro' T >rsten Rellensmann op twee-
de '_r itdag zijn titel van Europees
kampioen bij de stayers met succes
verdedigd. Hij legde de 50 kilometer
in de finale af in 47 minuten en 4 se-
conden en bleef 170 meter voor op
de jonge Zwitserse neoprofAndrea
Bellati (goed voor zilver) die op zhn
beurt 245 meter voorsprong had op
de Duitser Roland Günther. Vierde
werd de Belg Stan Tourné, terwijl
de Russische wereldrecordhouder
Alexander Romanov als vyfde fi-
nishte, gevolgd door de Belg Luc
Colijn. Een 'Omnium der Azen' tus-
sen een Duitse selectie en een team
uit andere Europese landen werd

Met _„
b^ion!?118 van 1986 werd h» Pro"eter pln Panasonicploeg van
fee, p„tost' Gedurende vier jaar

S *a»i de Harings onder leiding
'e hem VroegereYroegere zesdaagsekeizer,

?loe_ w, ve,rse keren opnam in de
Ijs-Nice°r Ronde van sPanje, Pa-

Kf grotp 6n andere etappekoersen
k6tn telt, eendagswedstrijden, maareiKens buiten de Tour-selectien IQQnSf>aan Z°U Peter Harings onder
toen se vlag aan de slag gaan, maarnet seizoen begon bleek het

Real Madrid-spits Hugo Sanchez twee duels geschorst

Arsenal loopt in op LiverpoolZettenverloop 22e partij. Wit: Kasparov
Zwart: Karpov. 1. e2-e4 e7-e5, 2. Pgl-f3 p_B-
-c6, 3. Lfl-b5 a7-a6, 4. Lbs-a4 PgB-f6 5 0-0LfB-e7, 6. Tfl-el b7-b5, 7. La4-b3 d7-dé 8 c2--c3 0-0, 9. h2-h3 LcB-b7, 10. d2-d4 TiB-eB' 11Pbl-d2 Le7-fB, 12. a2-a4 h7-h6, 13. Lb3-c2esxd4, 14. c3xb4 Pc6-b4, 15. Lc2-bl c7-c516. d4-d5 Pf6-d7, 17. Tal-a3f7-f_ 18 e4xfsLb7xds, 19. Pd2-e4 Lds-f7, 20. a4xbs d6-d5
21. Pe4-c3 TeBxel + , 22. Pftxel d5-d4 23'
Pc3-a2 Pb4xa2, 24. Lblxa2 c5-c4, 25. Ta3xa6
Pd7-c5, 26. Ta6xaB DdBxaB, 27 La2-bl d4-d3, 28. Lcl-e3 DaB-a5, 29. b2-b3 Pcsxb3 30
Pelxd3 c4xd3, 31. Lelxd3 Pb3-c5, 32 Ld3-
fl Das-c 7, 33. Ddl-g4 KgB-h7, 34. Ln-c4
Lf7xc4, 35. Dg4xc4 Dc7-e5, 36. Dc4-f7 LfB-
-d6, 37. g2-g3 Des-e7, 38. Df7-g6+ Kh7-hB, 39.
Le3-d4 Ld6-e5, ,40. Ld4xcs De7xcs 41 Dg6-
-eB+ KhB-h7; 42. DeB-g6+ Kh7-h8; 43. Dg6-
-eB+, remise. Stelling op het bord: wit: KglDeB, pionnen op b5, f2, fö, g3, h3. zwart:
KhB, Des, Les, pionnen op g7, h6.

zijn gestapt.
Een alliantie tussen landskampioen
Bayern München en het door Arie
Haan getrainde FC Nürnburg moet
de laatste club voor degradatie be-
hoeden. De dit seizoen machteloze
'buur' van het steenrijke Bayern
heeft het oog laten vallen op Hansi
Dorfner en probeert de landskam-
pioen over te halen de middenvel-
der te laten gaan.

Voorzitter Gerd Schmelzer van de
sukkelende vereniging onthulde
dat Nürnberg aan een 'grote' trans-
fer werkt. Nürnberg zou tevens be-
langstelling hebben voor de bij
Bayern in ongenade gevallen Joego-
slaaf Mihailovic en de Schot Mcl-
nally. De titelverdediger zou niet
onwelwillig staan tegenover het ver-
trek van het de laatste twee. In het
geval van Dorfner ligt de zaak moei-
lijker.

LONDEN -Arsenal heeft de achter-
stand op Liverpool in de Engelse
voetbalcompetitie met twee punten
verkleind. De Londense ploeg ver-
sloeg op Highbury Derby County
met 3-0 door doelpunten van Smith
(2) en Merson. Liverpool bleef bij
Queen's Park Rangers op 1-1 ste-
ken. Na de openingstreffer van Bar-
nes pal na rust maakte Falco gelijk.
Het verschil tussen de leider en de
achtervolger werd door deze resul-
taten teruggebracht tot vier punten.

De rush van Cheksea naar de kop
van de ranglijst werd in Leeds door

United abrupt afgebroken. De club
van Monkou werd met 4-1 versla-
gen. Leeds bleef voor de tiende op-
eenvolgende keer ongeslagen en
kwam op de vierde plaats te staan.
Brian Robson, die voor het eerst
sinds zijn herstel van een langduri-
ge blessure een thuiswedstrijd
speeld, was de grote inspirator voor
Manchester United tegen Norwich.
Het werd 3-0. Hughes opende de
score in de 54e minuut. Hierna was
Robson aangever bij twee doelpun-
ten van McClair. Elf minuten voor
tijd haalde manager Ferguson de
uitblinker van het veld voor een ap-

plauswissel.
Real Madrid kan twee duels niet be-
schiken over de Mexicaanse spits
Hugo Sanchez. De aanvaller werd
voor die periode geschorst wegens
obscene gebaren naar het Catalaan-
se publiek tijdens de eerste wed-

' strijd om de Supercup tussen Bar-
celona en Real Madrid. De tucht-
commissie van de Spaanse voetbal-
bond gaf Sanchez tevens een boete
van 1300 dollar, ruim 2200 gulden.
Eerder werd Barcelona-aanvaller
Stoitskov voor een half jaar uitge-
sloten. Hij zou in het bewuste duel
uit wraak op de voet van de arbiter
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# Tony Dirks onbedreigd op
weg naar de finish van
de AVON-Kerstcross in

Heksenberg/Heerlen. Naaste
concurrent Luc Krotwaar
kwam achttien tellen later

binnen.
Foto: DRIES LINSSEN

sport

Tony Dirks
oppermachtig

mag waarschijnlijk vrijdag het ziekenhuis
verlaten.

John Flowers, de center van Marathon Oil,
was tijdens de Kerst ook niet in Nederland.
Hn' werd maandag op het vliegtuig naar huis
gezet. Flowers, 2 meter 10 lang en 120 kilo
zwaar, had het gesoigneerde uiterlijk van
Ewing van de New Vork Knicks, maar nog
geen procent van diens capaciteiten. Hij
werd naar huis gestuurd, omdat hn gewoon-
weg niet goed genoeg was.

Van onze medewerker
MICHEL FRANSSEN

HEKSENBERG-HEERLEN - Er
zullen weinig weddenschappen
zijn afgesloten op de uitslag van
de negenentwintigste Kerstcross
van AVON in Heksenberg/Heer-
len. Dat zou ook vergeefse moeite
zijn geweest, want de Brabantse
tuinder Tony Dirks deed mee.
Een crosser bij uitstek, die bij de
start al een enorm psychologisch
voordeel had vanwege de Neder-
landse veldlooptitels die hij in
1986, 1987, 1988 en 1990 verover-
de.

Die indrukwekkende erelijst weer-
hield de toch bepaald niet zwakke
concurrentie ervan om serieus met
hem in de clinch te gaan. Dirks liep
de 10,7 kilometer als snelste in twee-
ëndertig minuten en zeven secon-
den. Bij de dames wonRjta Delnoye
de 4000-meter loop in dertien minu-
ten en 26 seconden.

De eerste klim van het selectieve
parcours moest al na tweehonderd
meter overwonnen worden en als
extra moeilijkheid waaide de storm-
wind recht in het gezicht van de
deelnemers. Eer de atleten aan hun
lange afdaling naar het voetbalter-
rein van Heksenberg konden begin-
nen, moesten ze aan de achterkant
van het parcours heuveltje op, heu-
veltje af. Het hele traject moest drie
keer worden afgelegd.

Gezelschap
Dirks had nog het langst gezelschap
van de jonge PSV'er Luc Krotwaar.
Die maakte dankbaar gebruik van
de aanwezigheid van Dirks om zich
van de Belg Jean-Pierre Paumen te
ontdoen en zo zijn tweede plaats
veilig te stellen. Krotwaar stelde zo
zijn kandidatuur voor een derde
Zuidnederlandse titel op rij. Dirks
is op 6 januari namelijk niet van de
partij in Someren. Net als Cor Lam-
bregts heeft Dirks zijn plaats in de
nationale A-selectie van de mara-
thon verloren en kan hij die slechts
heroveren door in het voorjaar de
WK-limiet van 2 uur en 12 minuten
te lopen. Dirks verkiest daarom
straks net als Lambregts de halve
marathon van Egmond.

Jaspers
Unitas-atleet Roger Jaspers geeft
om iets andere redenen devoorkeur
aan Egmond. Hij raakte bij het vori-
ge ZK in Someren geblesseerd en
heeft een broertje dood aan gladde
parcoursen. Gisteren had de Maas-
trichtenaar voor het eerst in vijftig
weken de spikes weer ondergebon-
dèn, maar hoewel het traject zeker
niet glad was, durfde hij begrijpelij-
kerwijs nog geen risico's te nemen.
Alleen in de slotronde ging Jaspers
voluit, maar die rush bracht hem
niet verder dan een zevende plek.

AVON-atleet Nico Hamers, die het
hele cross-seizoen al goed draait,
kreeg zo opnieuw de kans als beste
Limburger te finishen. Dat leverde
hem en passant een jaarcontract op
met een sportkledingzaak. Hamers
kreeg een en ander niet cadeau van
Unitas-atleet Wil Goessens, die ook
al aan een ijzersterk seizoenbezig is.
Roger Jaspers wil beiden pas later
in het seizoen weer tot de orde roe-
pen, omdat hij zijn opbouw niet kan
en wil forceren.

Dames
Het deelnemersveld bij de dames
kreeg te elfder ure nog allure door
de overkomst van Rita Delnoye uit
El Paso. De biologie-studente had
anderhalfjaar geleden een auto-on-
geluk in Colorado, waarvan ze in de
zomer nog steeds niet volledig her-
steld was. In het Amerikanse cross-
seizoen, dat een week of acht eerder
begint dan in Nederland, was zij
echter weer de oude. Zij nam de
crossen met een vlak parcours voor
haar rekening, terwijl haar trai-
ningspartner Wilma van Onna
meestal de sterkste was op de klim-
fi_jecten. Het nationale NCAA-
kampioenschap moest Delnoye la-
ten schieten omdat ze enkele dagen
voor die strijd in het park te El Paso
werd gebeten door een hond. Haar
been moest op vier plaatsen ge-
hecht worden en ze kreeg niet min-
der dan twintig injecties tegen
hondsdolheid.

In de Kerstcross van AVON was
daar weinig meer van te merken.
Unitastalete Wilma Rusman kreeg
geen schijn van kans en had na vier
kilometer een achterstand van 58
seconden. Rita Delnoye is daarmee
weer de grote favoriete geworden
voor het Zuidnederlands kam-
pioenschap in Someren, hoewel ze
niet in aanmerking komt voor een
medaille omdat ze uitkomt voor de
Haagse combinatie VOC.
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SUPERLAGE
DENIM-*PRIJZEN^

Californian denim-broeken
Gematigd wijd model, van 99,95

nu 59,5°

Cars denim-broeken
Gematigd wijd model, van 99,90

n» 69,so
RtFIE

Alle Rifle denim-broeken
Wijd en extra wijd model, normaal 99,95 en 109,95

nu 79,9°

dobber
Alle anti-fit denim-broeken

van Dobber
in verschillende modellen, normaal 129,- en 139,-

Nu SSr '

Alle Chipie denim-broeken
In 4 verschillende modellen, normaal 159,- en 169,-

Nu 90,-
-____^__-^^^^^_r t^_*^ ___V

Levi's denim-broeken
Knoopsluit modellen van Levi's, (model 901, 508, 529) van 139,95

Nu 95y -
KOM NU !!!

Want ook ieder jack, sweatshirt, trui, blouse enz. is afgeprijsd
met kortingen van

30 tot 50%

van ravenstein
KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM

ONKYO
HIGH FIDELITY

V^fÊÊ^ december
MmMÊZk ZT w " brede boeren planKenW 9WÊSÊÊSm, " i 200,- tot ’ 388,- U

tXf i«^ 9e,69d
RTWS [ant en Waar parket voor doe t zeWer

IQ9
_ per m2mcl. BTW

# eiken lamelparket normaal «9.

MÊmÊÊL "nu P^ket reserveren. Pr£g Lame«

" Star- Laminaat-dealer r _
llPS^^ _____________________________

"*"' _2^" ■^^m 9/^^lßl

i

SUPERKlJK[jjljg
m _________________! w_________# f ________■ I'___f______p|-^^^^ -^sifi

)wHÈè ililliï e»1
De "New Look* van Philips
in de beste Matchline-traditie»
Met Black-Line beeldbuis voor .
helder en contrastrijk beeld zelfs
in het volle daglicht. flÉf [
Deze Philips stereo kleurente- If ï

beeldbuis, geeft u optimaal kijk- ' lj| ï
plezier met de mooiste kleuren. I
Deze Top-TV heeft 4 luidspre- i

kers met een prachtig muziek- I
vermogen van 2x20 watt.

Op het scherm ziet u alle mo-
gelijkheden om de functies in te
stellen met On Screen Display.
U hebt de keuze uit 60 voor- fc »

keurzenders. jl^^g^iiii^^i^j^^j^^j^^i^i^^^
Vanzelfsprekend teletekst met
een schat aan informatie dag en M J
nacht.
Alles te bedienen met een han-
dige afstandsbediening.
Deze top-TV van Philips
wordt geleverd met een fraaie
standaard die zorgt voor een
ideale ooghoogte.

Ook leverbaar met 70 cm Am
beeldbuis. W f^^^

___ïi—^.^—^ ■■ " $ il^Dw H^iH|

VHS-videorecorder __-PiJ____i JiiW |wiJ4iiti^^^^^^^^^
Met 2 videokoppen en afstands- HQ-camcorder \ mm^^l^^^^^m^^ - 'WÊÊÊÊÈÊ^bediening. Voorprogrammenng VKJR 6843/20 JZ-. " Z1 Philin, ,limlin*> HO VHS "Sa_________________-^
vanaprogramm^l^gen Philips slimline HQ Recorder/stereo- Phüips Matchline7y_9_r s^Kssrst- corder ___^_i___i_-_R__i2/o_ ___^_^s-__^

W W fragma. Met motorzoom met VR 203/02 Voorprogrammenng van 8 pro- recorder/HiFi-stereo; J
Philips slimline HQ tegenlichtkompensatie (BLC). Met ingebouwde teletekst- gramma's tot 31 dagenvooruit. audiorecorder VR 70j^|
VHS-videorecorder ïf d

fecod.er: 2.^^PP^ en Versneldebeeldweergave Me, 4 videokoppen, 2 au*', m on^/m shutter en retake-mogelijkheid. afstandsbediening. Voorpro- vooruit (7x) en achteruit (7x). knnnpn OP.ch-i, vnor ? si*:1'VR 202/02 Inklusief netvoeding/akkulader, grammering van 6 program- Geschikt voor 2 snelheden h°d__ én _fet_ndsb_diénW
Met afstandsbediening met akku, schouderriem en AV-uit ma's tot 31 dagenvooruit. audio. Afstandsbediening e en, ena s an s e ï

LCD-dispU,^^ " flfflr -*"*ffM
«CENTRALE: VERWARMING -VR eniHR ketels ■ allem^e!|

_____________________TT_!v7v_^^/^7-/^ A■f MMi M M ■lIPIBP WP_^\\_\V^ _el*s>^____|33 EIOODC 'iTS GlEF_:_lm^'.^_'_;lT_____lx. : "A 3 ;^_____M___\'X_!>^_________l W
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scorebord
buitenland

1.60 mtr, biedt de ruiters de gele-
genheid om met veel paarden
naar Weert af te reizen. Voeg
daarbij de fors gevulde totale
prijzenpot van 75.000 gulden en
de aanwezigheid van de comple-
te nationale top is verklaard.

Dit programma, in hindernis-
hoogte variërend van 1.30 mtr tot

Onder hen ook de voor eigen pu-
bliek rijdende Eric Willemsz
Geeroms. De Weertenaar heeft
dit jaaral veel successen kunnen
boeken waaronder overwinnin-
genin de Grote Prijs van Leiden
en Leeuwarden. Voor eigen pu-
bliek behoort hij, ondanks de
zware concurrentie, ongetwijfeld
tot de favorieten.
De nationale springwedstrijd in
Weert is gedurende drie dagen
gratis toegankelijk voor het pu-
bliek.

De Grote Prijs van de stadWeert,
op zaterdag 29 december, heeft
voor de winnaar 5000 gulden in
kas. Vandaag zijn de kwalifica-
tie-rubriek en het groomsprin-
gen erg belangrijk, terwijl mor-
gen The Masters Variant, waar-
aan slechts een select groepje
springruiters mag deelnemen,
als hoogtepunt gemeld wordt.

Prijzenpot
lokt ruitertop
naar Weert

Minder frisse
dampen stijgen
op uit zwembad

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

WEERT- Traditiegetrouw meldt
de nationale springruitertop zich
tussen Kerstmis en Nieuwjaar op
de terreinen van het hippisch
centrum De IJzeren Man in
Weert. Daar wordt vanaf van-
daag tot en met zaterdag het con-
cours hippique gehouden. Met
als hoogtepunt de strijd om de
Grote Prijs van de stad Weert
met een prijzengeld van 15.000
gulden.
Zestien springrubrieken, ver-
deeld over drie dagen, zorgen er
voor dat er zowelvoor de deelne-
mers als voor het publiek een
druk bezet, maar vooral ook af-
wisselend programma wordt ge-
boden.

ENGELAND
Arsenal - Derby 3-0
Coventry - Tottenham 2-0
CrystalPalace - Sunderland 2-1
Leeds - Chelsea ■ 4-1
Luton - Sheffield United 0-1
Queen's Park Rangers - Liverpool 1-1
Everton - Aston Villa 1-0
Manchester United - Norwich 3-0
Nottingham Forest - Wimbledon 2-1
Southampton - Manchester City 2-1

Stand: Liverpool 18-45; Arsenal 19-41;
Crystal Palace 19-39; Leeds United 19-
-36; Tottenham 19-33; Manchester Uni-
ted 19-31; Chelsea 19-29; Manchester
City 18-26; Norwich 19-26; Wimbledon
19-25; Nottingham Forest 18-24; Luton
19-20; Aston Villa 18-19; Southampton
19-19; Everton 19-18; Coventry 19-17;
Derby 18-17;Sunderland 19-15; Queen's
Park Rangers 19-14; Sheffield United
18-10.

SCHOTLAND
Aberdeen - St. Mirren 1-0

*ERTH - Willy Daume, coryfee van het Internationaal
%mpisch Comité, overweegt de mogelijkheid enkele
ftergievretende zwemnummers van het Olympisch pro-
ïamma te halen. De vroegere Oostduitse sportbond
'leit ervoor bestaande wereldrecords af te schaffen. Het
;an niet ontkend worden, dat aan de vooravond van de
Wereldkampioenschappen zwemmen in het Australische

uit het ooit zo schoon geachte badwater minder
üsse dampen opstijgen. lotto
*emmen had nog altijd iets van

Vroeg opstaan en baantjes
"j^ken. Een uiterst intensieve

waar je vooral
*ts aan mag verdienen. Van dat*ld is de kleur wel een beetje af-

dankzij de heren van de
öPingcontrole, die er nimmer in
legden een onderscheid aan te

tussen wie wel - en wie niet
"Zond bezig was en zo iedereen
■rdacht maakten.

nemarie Verstappen besteedde heel
haar verdere zwemcarriëre aan het
terugvinden van dat gevoel van on-
bevangenheid. Het lukte niet. Birgit
Meineke, de gehoonde nummer
twee, moest een jaar later in het
Oostduitse kamp plaatsmaken voor
Heike Friedrich, die nog menige
Olympische, wereld- en Europese
titel veroverde, totdat ook haar
naam werd genoemd in de stroom
van bekentenissen.

Lotto 51 eerste prijs: geen winnaar;
tweede prijs: geen winnaar; derde prijs:
109 winnaars, die ieder bruto ’ 3.364,10
ontvangen; vierde prijs: 4.611 winnaars,
die ieder ’ 79,50 ontvangen; vijfde prijs:
64.512 winnaars, die ieder ’ 5,00 ontvan-
gen.
Cijferspel 51 zes cijfers goed: 1 winnaar;
vijf cijfers goed: 3 winnaars; vier cijfers
goed: 26 winnaars; drie cijfers goed: 22}
winnaars; twee cijfers goed: 2.408 win-
naars.
Toto 51 eerste prijs: geen winnaar; twee-
de prijs: 22 winnaars, die ieder ’ 530,80
ontvangen; derde prijs: 298 winnaars,
die ieder 97,90 ontvangen.
Toto-gelijk 51 eerste prijs: 1 winnaar,
die bruto ’ 8.644,30 ontvangt; tweede
prijs: 1 winnaar, die ’ 319,80 ontvangt;
derde prijs: 7 winnaars, die ieder

’ 228,40 ontvangen; vierde prijs: 183
winnaars, die ieder ’ 13,90 ontvangen.

sport kort

.a' die jaren is bij het zwemmen
ïh s grote wedstrijden nooit
'^and op doping betrapt; een Joe-
slavische waterpoloër uitgezon-rd. Nu blijkt dat er ook in deze

bij uitstek anabole
*roïden in het geding zijn ge-
-s|st. Misschien niet zoveel als indere sporten, maar toch.

Huilend
Na de afgang bij, de eerste gezamen-
lijke Duitse WK-selectiewedstrij-
den in München van vorige maand
werd ze huilend in de catacomben
aangetroffen. „Pillenknick" heette
dat in Duits. Ze kreeg geen pillen
meer door het uiteenvallen van de
Oostduitse sportstructuur. Wie zal
het zeggen? Collega Raik Hanne-
mann, net op tijd gestopten trots op
zijn „schoon" behaalde zilveren EK-
medaille vorig jaar in Bonn, was
heel duidelijk: „We deden het alle-
maal. Voor wie van een goed leven
hield, was er geen keus."

Verdacht
let nare is, dat iedereen in het ver-

is neergezet, inclu-

' de frisse meiden, die Nederland
?ar de internationale evenementen
?* r̂de. Bij alle langzamerhand

klinkende ontkenningener gebruikvan verboden prepara-
jf1heeft deKoninklijke Nederland-
Zwembond één ijzersterk argu-
nt: gebrek aan succes.

" SITTARD - Het zestal van Hol-
landia uit Sittard heeft door de
5-1 zege op Almania de districts-
beker in de hoofdklasse golfbil-
jart van het district Urmond van
de NGB gewonnen en zich verze-
kerd van deelname aan de na-
competitie. In de eerste klasse
won Auwt Einekoeze de beker
middels ten koste van Brand-
punt (5-1). Pappegey 3 had ver-
lengingen nodig om Brand Ta-
veerne 4 in de tweede klasse van
de beker af te houden: 5-3.

" MILAAN - De Italiaanse
sportkrant Gazetta dello Sport
heeft de Belgische wielerprof
Jan Bogaert geëerd als zegeko-
ning in het (bijna) voorbije jaar.
Bogaert behaalde zeventien
overwinningen, veelal in kleine-
re koersen in eigen land. De
Duitser Olaf Ludwig en Frans
Maassen kwamen elk tot dertien
zeges. Gianni Bugno, winnaar
van het wereldbekerklassement,
drukte zijn voorwiel twaalf keer
als eerste over de streep.

" DEURNE - Amateur Lichte-
veld en veteraan Pieters hebben
beslag gelegd op het kampioen-
schap cyclocross van de Neder-
landse Wielren Bond NWB. De
titelstrijd werd gehouden in
Deurne. Ook onder auspiciën
van de KNWU vonden tijdens dé
kerst eveneens veldritten plaats.
In Soestduinen ging de overwir.-
ning naar professional Frank van
Bakel. Bij de amateurs in Reusel
zegevierde Martens uit Deurné
met 24 seconden voorsprong op
Noël.yan derLeij.

Druyts naar
Van Home

de vijf wereldkampioenschap-n> die tot dusverre zijn gehouden,
*J Oranje welgeteld één gouden

taille. Een minimaal aandeel dus*een totaal van meer dan 150 afge-
lakte nummers. Uitzonderlijk sti-
rlsch begaafde zwemsters alsJWh Brigitha en Conny van Ben-
j*l moesten het altijd afleggen te-? het geweld dat Oostduitse spie-
r| konden ontwikkelen.*lfs die ene keer, acht jaar geleden
e de exotische Ecuadoriaanse ha-
jJlP'aats Guayaquil, toen Annema-■ Verstappen op de 200 meter vrije, g 'edereen, maar bovenal zichzelf

U steld deed staan, was van een
n,g^kiende voorbereiding geen
Ho ' "JiJ gaat gewoon zo nard
0

Beüjk af', verordonneerde de
j^malige bondscoach Bert Sit-

L Brabantse - groen als gras - dook
ft>e water en Smg er vandoor.
Rh Z^ nalverwege opkeek, had zij
Éjj voorsprong van vele meters.
bpj ene keer sprintte de Oostduitse

e vergeel"s- Totaal verbouwe-
utg t stapte Verstappen op de hoog-
rW ede van het ereplatform.

vervolg was kenmerkend. An-

Het is één van de weinige keren ge-
weest, dat de Nederlandsevrouwen
het er in estafette-verband bij lieten
zitten. De 4xloo meter vrije-slag-
ploeg is de laatste tien jaaraltijd in
de prijzen gevallen. Ook bij de se-
lectie voor Perth is van de estafettes
uitgegaan. Er is zelfs een reserve-
plaats en een e.xtra reserveplaats ge-
creëerd om de allerwege als talen-
ten bestempelde Diana van der
Plaats en Mieke Mastebroek voor
het team te behouden.

Het grootste en het kleinste lid van
de wisselslag-estafette benutten
hun tijdelijke invrijheidsstelling be-
ter dan Armemarie Verstappen en
Conny van Bentum. Wat ze met zijn
vieren op dat moment waard waren,
hebben ze nooit kunnen laten zien.
Een verkeerde wissel in de series
van invalster Desi Reijers leidde tot
di skwalificatie.

Alleen supertalenten als Janet
Evans, Tracy Wickham en Mary
Seagher sloegen de laatste jaren
bressen in. de DDR-phalanx van het
vrouwenzwemmen. Nederland
veerde op b. de Olympische Spelen
van 1984 in Los Angeles. Bij afwe-
zigheid van de DDR zwommen on-
derregie van Ruud Beele, de meest
verguisde na-oorlogse bondscoach,
Jolanda de Rover en Petra van Sta-
veren naar Olympisch goud op de
200 meter rugslag en 100 meter
schoolslag.

" Zo rende Zozo Oldeson op de baan in Hilversum naar zijn einde. Hij raakte verstrikt in de leidsels, brak een been en moest
daarna door de dokter uit het lijden worden verlost.

Marianne Muis, houdster van het of-
ficieus wereldrecord op de korte
baan, beperkt zich zelfs helemaal
tot de aflossingen. Haar ontbreken
op de individuele 100 en 200 meter
vrije slag is de zoveelste aanwijzing,
dat in Nederland de trainingstech-
nische en farmacologische voorbe-
reiding nog lang niet optimaal is.

trainerscarrousel
Ier jj?k ~ De samenwerking tussen trai-
Sr i j van Weijde en Urmondia verloopt
i *iidp k tevredenheid. Vandaar dat Van
i r"iOhH Sloten heeft om nog eenjaar bij de

vierdeklasser te blijven. De;
*'j>i do jafse eefenmeester begint dan aanv"erde seizoen.

Dood op de renbaan
het dier uit het lijden eerste fokprodukt uit eigen land in geslaagd

de winsom van een miljoen gulden te over-
schrijden: 1.000.004 om precies te zijn.Overigens, de Grote Kerstprijs werd gewon-

nen door de draver Yellowa. De hengst van
Ton Blok had aan een kilometertijd van 1.18,0
minuut over 2.000 meter genoeg om Don Ber-
kem en Zelfbewust voor te blijven.

Van onze tennismedewerker
WEERT - Tennisster Pasealle
Druyts speelt komend seizoen voor
Van Home, de club van haar trainer,
Hil Beekman. Zij wordt hiermee de
derde dame in dit team. De Weerte-
naren konden al beschikken over
Arlette Lochtman en Marinka Ja-
cobs. Beekman is gelukkig met de
komst van Druyts. „We hebben nu
een team dat minimaal drie jaar bij
elkaar kan blijven. Dat we Pasealle
hebben aangetrokken, is prima. Al
zal ze even tijd nodig hebben om
weer in vorm te komen."

Met haar pikeur Appie Bosscha won ze gister-
middag deKerstprijs in het Duitse Gelsenkir-
chen die DM 15.000 opleverde. Action Skoat-
ter, in binnen- en buitenland bekend als de
vliegende Friezin, bezit talloze baanrecords
waaronder die in Schaesberg.

Action Skoatter miljonair - De Nederlandse
draver Action Skoatter is er gistermiddag als

HILVERSUM -Tijdens de door dé draverYel-
lowa gewonnen Grote Kerstprijs in Hilversum
moest Zozo Oldeson door de dokter afge-
maakt worden. Het paard, dat als een van de
outsiders op de deelnemerslijst stond, sloeg
vóór de start op hol. Zozo Oldeson verloor sul-
kyberijder De Wrede en rende vervolgens de
dood tegemoet. Het paard raakte verstrikt in
de leidsels, nam vervolgens de verkeerderich-
ting en brak toen een been. De dokter verloste

toernooi, eerste dag: poule A: Bitalis -Broeders 21-50 (21 beurten), Bitalis -Ceulemans 41-50 (34), Ceulemans - Broe-
ders50-34 (31). Eindstand: 1. Ceulemans
2-4, 2. Broeders 2-2. 3. Bitalis 2-0. Bitalis
valt af. poule B: Van de Ven - Van Kuijk
50-47 (41). Van Kuijk - Dielis 50-46 (37),
Dielis - Van 'de Ven 50-33 (33). Eind-
stand: 1. Dielis 2-2 (gem. 1,371), 2. Van
Kuijk 2-2 (1,243). 3. Van de Ven 2-2
(1,122). Van de Ven valt af. Vandaag spe-
len de poules C en D.

DAMMEN
Ron? tfrdan>. WK-junioren, zevendeHm-l sJosevitsJ - Koyfman 1-1,Van den
Oei" " Bubb' 1-1. Vissers - Foerman 1-1,
Berk °, „e " Van DÜk 1-1. Martin - Van
P*Q_ t ' Chmiel " Kartotaroeno 2-0,
2-0 A_' Hontan-ede 2-0, Brywa - Louis
kei i ? _?te r°nde: Koyfman - Van Ber-
rnottö 1' kartotaroeno - Paquot 1-1, Del-
-1-1 v" Martin 2-0, Van Dijk - Nosevitsj
Lo_i„^rs " Bubbi IL Hontarrede -ïWl °' Van den Hurk - Chmiell 1-1,
en ."Jan - Brywa 2-0. Stand aan kop: 1.
t_n |rei,dk ampioen Koyfman 14 pun-
vaii * Foerman, Nosevitsj, Delmotte,anaenHurklo.

Raaymakers 33.23. 3. Van Eek 33.41.
Vrouwen: 1. Servayge 38.05, 2. Huijbers
38.47. 3. Theunissen 39.40.

" Opmeer, 10 km: 1. Van Vlaanderen
33.54. 2. Kraayeveld 34.27. 3. Tesselaar
34.34. 4. Van Zoest 34.38, 5. Koks 34.50,
6. Visser 34.56. Vrouwen, 5 km: 1. Kra-
mer 19.32. 2. Wiltenburg 19.59,3. Souve-
rein 20.15.

" Harich. 9.8 km: 1. Godlieb 29.10. 2.
Hofstee 29.11. 3. Gommer 29.39, 4. Van
Rooy 29.42, 5. Van den Abeel 29.48, 6.
Kappert 30.16, 7. Vroemen 30.34, 8.
Wiegman 30.37, 9. Pragt 30.50, 10. Jan-
sen 30.59. Vrouwen, 3,8km: 1.Kleyweg
13.11, 2. Guikema 14.02, 3. Homstra
14.49.

meestergroep, voornaamste uitslagen:
Minasjan - Hansen 1/2 - 1/2, Gipslis -Epishin 1/2 -1/2, Levitt - Romanishin 1/2- 1/2, Rashkovski - Kuijf 1/2 - 1/2, Mik-
halsjishin - Beim 1/2 - 1/2, Motwani -Schmittdiel 0-1, Peelen - Petrosian 1/2 -1/2, Finegold - Van Riemsdijk 1/2 - 1/2,
Psakhis - Pomes 1-0,Kaidanov - Douven
1/2-1/2, Bischoff - De Boer 1/2 - 1/2,Car-
lier - Toekmakov 0-1, Nijboer - Vanheste
1-0,Bosboom - Gracia 1-0, Van Laatum -Swidler 1/2-1/2, Smirin - Los 0-1, Van de
Oudeweetering - Akopian 1/2 - 1/2,
Glueck - Vescovi 0-1. Vijfde ronde: Han-
sen - Schmittdiel 0-1, Episjin - Minasjan
1/2 - 1/2, Sjabalov - Psakhis 1/2 - 1/2, Ro-
manisjin - Bosboom 1/2 - 1/2, Gipslis -Rasjkovski 1/2 - 1/2, Toekmanov - Kvei-
nis 1/2 - 1/2,Levitt - Mikhaltsjisjin 1/2 -1/2, Petrosian - Poldauf 1-0, Kuijf - Ma-
lishaoeskas afg, Volke - Finegold 1-0,
Van Riemsdijk - Nijboer 1/2-1/2, Beim -
Peelen 1-0, De Boer - Kaidanov afg, Er-
menkov - Los 1-0, Motwani - Van Laat-
um 1/2 - 1/2, Douven - Fischer-Nielsen
1-0, Van der Werf - Moskalenko 1-0.
Stand aan kop: 1. Schmittdiel 4 1/2, 2.
Petrosian, Minasian, Beim, Volke 4, 6.
o.a. Episjin, Romanisjin, Rasjkovski,
Toekmanov, Mikhaltsjisjin, Nijboer,
Sjabalov, Bosboom, Van Riemsdijk,
Douven 3 1/2.

2. Marathon Oil: Greer 20, Williams 17,
Parker 4, Glover 4, Stnckland 7, Kelly
19, Foggin 6, Spurling 6. Poule B: Com-
modore Den Helder - WBL All Stars
126-129 na verlenging (63-61, 114-114).

Toeschouwers: 2000. Scores Den Hel-
der: Van Rootselaar 22. Duyvelshoff 4,
De Waard 11, Franke 6, Te Velde 26, Je-
rome 32, VanDinten 7, Cooper 17, Elmo-
re 1. WBL: Conolly 7, Thomas 35, Mit-
chell 14, McDonald 7, Hughes 13, Smith
2, Cofield 24, Blankmon 6, Brown 7,
Newton 14. Poule A: Tallinn - Nashua
Lasers 94-74 (49-36). Toeschouwers:
1000. Scores Tallinn: Toomiste 2,

Koeoesma 24, Saksakoelm 2, Sokk 19,
Nagel 15, Jackson 21, Karavajev 6, Pejka
5. Nashua: Govers 2. Dijkstra 8, Pieters12, Steenmetz 4, Schilp 20, Pollard 4,
Van Stiphout 4, Loft 12, Holmes 8.
Schotpercentage: 43.28. Eindstand: 1.
Tallinn 3-6, 2. Nashua 3-4. 3. Athletes in
Action 3-2, 4. Marathon Oil 3-0. Tallinnen Nashua naar halve finales.

" Oostende, Internationaal toernooi,laatste speeldag: Lee Jeans - Den Helder
108-106, WBL - Sunair 124-109. Eind-stand: 1.WBL, 2. Sunair, 3. Lee Jeans, 4.
Den Helder.

BILJARTEN

" Zundert, Internationaal driebanden

WIELRENNEN

" Soestduinen, internationale kerst-
cross, profs en amateurs over 1 uur en 1
ronde: 1. Van Bakel (Deurne); 2. Ri-
chard Groenendaal op 12 sec; 3. Hen-
driks 0.14; 4. Reinier Groenendaal 0.35;
5. De Brauwer 0.40; 6. Baars 0.45; 7. Na-
gengast 0.55; 8. Hautekeete 0.58; 9. Ger-
ritsen 1.02; 10. Kuyper 1.05.

"Reusel, cyclocross over 50 minuten en
1 ronde: 1. Martens (Deurne); 2. Van der
Leij op 24 sec; 3. Burgers 0.35; 4. Van
Bijnen 1.00; 5. Harks 1.08.

" NWB-kampioenschappen in Deurne- Veteranen: 1. Pieters in 43 minuten en
29 seconden; 2. Rooyakkers z.t; 3. Faas-
sen op 6 sec; 4. Keijsers op 44 sec; 5. Kor-
sten op 1.08. Amateurs: 1. Lichteveld in
56.05; 2. Brentjens op 23 sec; 3. Van Ba-
kel 2.54; 4. Van Kessel; 5. Van Rens; 6.
Peeten; 7. Van Dijk; 8. Engelen; 9. Van
Bavel; 10. Engbertsen.

"Dortmund, EK stayers- Profs: 1.Rel-
lensmann 50 km in 47.04; 2. Bellati op
170 m; 3. Günther op 245 m; 4. Tourné
op 430 m; 5. Romanov op 450 m; 6. Co-
lijn op 720 meter.

MOTORCROSS

" Valkenswaard. Internationale Kerst-
cross: Eerste manche: 1. Van Doorn 2.
Bervoets. 3. Barth, 4. Looman, 5. Van
Rees, 6. Van der Ven. Tweede manche:
1.Van Doorn, 2. VanAsten, 3. VanRees,
4. Hulsen, 5. Looman, 6. Bervoets. Eind-
stand: 1. Van Doorn 40 punten, 2. Ber-
voets 27,3. Van Rees 26, 4. Looman 24, 5.
Van Asten 21, 6. Hulsen 19.

SCHAKEN
Müljp? am' EK jeugd, vierde ronde:
0-1 p ," «efansson 0-1. Hracek. - Mitkov
Com„°,ak, - Somlai 1/2 - 1/2, Delchev -TUor°f '-0. Hall - Sinowjew 1-0.Camejo -Wrrhl e,\ I"°' Ruxton - Hansen 1-0,
DeVri ' Mastr °koukos 0-1, Schwraz -1-0 Tr, ' Van der Stricht - Atkinson
Cayo2 nfV, Buck'ey 1-0, Stafrace - Ol-
" Kram '. oidovan " Martens afg, Zolerst«nd . .afg' DJ"rhuus - Jaracz afg.
2 Deor kop: '" Stefansson 4 punten,

* GronfVe 3 1/2' 3 Delchev, Mitkov 3.
verde esn' Internationaal toernooi,
groen n°nde: Invitatie Grootmeester7,ren,ninkmeijer - Wahla 0-1, Ar-
w>cz n££ko 1/2 'm- Shirov Fedoro-
' piket n ?-h„ahfman - Adams 0-1, Rogers
Shirov 9 i ,V,Stand: l- Adams 3, :l. Wahls,k °. Ar« '4'Kha'ifman, Rogers, Goel-
-I'2, in „S°n 2' 8- Pik«, Fedoirowicz 1„__ "^nninkmeijer 1. Open Groot-

BASKETBAL

" Haarlem, Basketbalweek: Derde
speeldag, Poule A: Athletes in Action -
Marathon Oil Chicago 86-83 (51-43).
Toeschouwers: 1500. Scores AiA: Foster
10, Romar 17, Porter 9, Hicks 9, Harper
6. Smith 12, Peters 8, Colburn 13,Sladek

ATLETIEK

" Kerstcross AVON, HeksenbergHeer-
len - Heren, 10.700meter: 1.Tony Dirks

(De Keien) 32.05; 2. Luc Krotwaar 32.23;
3. JeanpierrePaumen 32.35; 4. Cor Sael-
mans 32.47; 5. Nico Hamers 32.54; 6. Wil
Goessens 33.17; 7. Roger Jaspers 33.34;
8. Maurice Swennen 33.42; 9. John Ver-
hiel 33.44; 10. Michel Franssen 33.47; 11.
Ad Diederen 33.58; 12. Jan Hoven 34.23;
13. John Janssen 34.47; 14. Louis Tum-
mers 34.56; 15. Riek Delnoye 35.05; 16.
Ed Janssen 35.09; 17. Evert Gielen 35.31;
18. Andy Willemse 35.37; 19. Taco Weh-

rung 35.59; 20. Michel Visschers 36.38;
21. Bert Verboort 36.42; 22. J. Crijns
36.45; 23. Michel Hodenius 36.47; 24. Ri-
chard Bock 36.57; 25. Rob Sluypers
37.13. Dames, 4000 meter: 1. Rita Del-
noye 13.26; 2. Wilma Rusman 14.24; 3.
Vivian Ruijters 14.37; 4. E. Bouman
15.32; 5. Nellie Hannen 16.17. Jongens-
A, 6700 meter: 1.A. Moussa 22.05; 2. Pas-
cal Driessen 23.44; 3. F. Heckers 27.05.
Jongens-B, 3300 meter: 1. M. van Dijk
9.56; 2. C. Smeets 10.34; 3. J. Willems
11.05, Meisjes-B, 1900 meter: 1. D. Vrij-
ens 9.59; 2. S. Lazeroms 10.23. Jongens
12-15 jarigen, 1000 meter: 1.Ralf Coura-
ge 3.14; 2. P. Vankan 3.20; 3. R. Dohmen
3.23; Meisjes: 1. M. Driessen 3.47; 2. P.
Hekkens 4.02; 3. P. Theeuwen 4.02.

Schram 35.43, 3. Huybers 36.16, 4. Win-
kels 37.04, 5. Toonen 37.38, 6. Stortelder
37.55. Vrouwen: 1. Derksen 42.57, 2.
Koopmans 44.23, 3. De Vries 45.21.

" Gennep, 10 km: 1. Fijnhout 35.05, 2

" Bakel, 10 km: 1. Deenen 33.09. 2

(ADVERTENTIE)

GOED ZIEN GOED OGEN I

STR4USS CE RUITEIfI
MODEBRILLEN + KONTAKTLENZEN
Promenade 60' Heerlen Tel 045-714821

is. (ADVERTENTIE)
V rf perfectie tot in het kleinste detailrYYy—fntiSonaiijki^^_ 111 _£*_*__

/ / / / Nu kiezen voor een keuken van hel topmerk RATIONAL.
r-f /■ f Deze maa ,id bestellen en in 1991 leveren betekent:

’ / ’ / GRATIS F'LAATSEN EN EEN AANTREKKELIJKE KORTING£ f l | (dll aanbod ijeldl tm 30 december 1990)

UW RATIONAL-ADVISEUR P..1. VAN TILBURG

k^J^everstraat 11, Nuth (naast gemeentehuis) Tel. 045-244610
_. '^^^^■^^■■■^—^^■—■^^^
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SWK*_/ïflf MEUBELSHOW
Jr' A | i}\ f IO/ILrW " NU 3 DAGEN 10% KORTING OP al UW aankopen. Openingstijden:

■^t(f\il È IrliW I Heden donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december. donderdag en vrijdag 9.30 -18.00 uur
■<W?m%jMJÊI W 11/r^ F ii « "" _i _>"! i -.^o/ zaterdag 10.00 uur-17.00 uur:.7-- XlffM\ I^^W Ook op alle afgeprijsde artikelen 10% KORTING. donderdag koopavond tot 21.00 uur

".'"' — j^ Profiteerde laatste dagen van het oude jaarvan de vele extra aanbiedingen.

rw_V
KERKRADE, Holzstraat 134, Straterweg 47 UpYC]r/^\pTPr

045 - 455151' u^ZjÊZÉ&r
WEERT, Hoogveldstraat 16, KERIWAI-CHVEERT
nabij ringbaan, Noord/Boshoven \/
Telefoon 04950-34819 v

MOGEN WIJ OOK 'NS
ONDER ONZE

EIGEN PRIJZEN DUIKEN
zwart suède loafer met strikgarnenng. t/c-washer jack. Capuchon .chintz jack met capuchon katoenen jack in de kleuren 'Yellowbird' crinkle parka zwart leder molière met pertekte pasvorm.
Maten 36 -41 Normale pnjs 39.95 met imit. bontrand afknoop- met imit. bontkraag. Inecru, zwart/mauve, mauve/zwart in de kleuren moss/lavendel Maten 40 -46 Normale prijs 49.95

Mbaar. In oudrose en mint. mauve, oudrose en mosterd. en rood/zwart. en lavendel/terra. 4S-Bs_&.__ Bristolpnjs 40-
Maten S-M-L-XL Maten S-M-L-XL Maten 48 -56 Maten S-M-L-XL #llll__________^v _J_k __■

Normale prijs 119.95 Normale prijs 99.95 Normale prijs 109.95 Normale prijs 159.95 /f ;^s^^__PWß___S_^
Bristolpnjs 100- Bristolpnjs 85.- Bristolprijs 95- Bristolpnjs 135.- B_?{6J^^^^ ■
A^ CQ CQ OO ©Sé__-OOi" O^fa" 05J.- ÏJZ7--

JkMl jkA W?S de kleurenr^^^m 1^

W^Ê^^Sm. soepele suède knielaars /-^JSlt»^-^^ IV<__' ,el 045' 722388 Dondert)a9 koopavond

n__________Mr*Jr in de m°d<*leuren Ogfff _*_*3R_s___^ ■ ROTHEM/MEERSSEN
W ________!) zwart en taupe \i=_sï) *«a__a__f_i__iSW»aa^ '^a___-_.. _ <4Tffl>>^^ IVf____HS_ koopcentrum 'AU CIEL' Kuilenslraat 75

p??iPPl*7 Maten 37 - 42 _x***^ Ruime gratis parkeergelegenheid
/._ ■* yJ\ Normale prijs 109.95 ■■■■■■■^■■",—^^_^"~,l,T^^^^ l̂l,B',',—"BBÏ^^^^^JF"",B,BIW lel 043 ' 641064 Donderdag koopavond

Ni J'■/ ' K V _A ■ I m m Nullanderstraat 102 (bi| Mijnmonument)
/ >_’ \ V_Ï_^B _^B M U m Ruime gratis parkeergelegenheid

\ m m M j^ ~^m ~^H B BOT ,el 045' 455919 Donderdag koopavond

' <f«_T^> ■* É m Ë # fl_k V Br ■ winkelcentrum 'DEN TEMPEL' Tempelplein 9
*J__ N. )ienco( M —^L^_^_^B r * l ,^^ ■ tel 04490 - 17080 Donderdag koopavond

;S_______**«*_) week 52-1990 aanbiedingen geldig tot en met zaterdag 29 december

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllli

Blazer

f*
p*%^^ ab DM 50,- ;

__kil-_\.___^ x*^^^ ____|H ab DM3O,- 'WllUrVk N—7 ___HT^ Mantel
u\li "* __Ét___Ér __■ ab DM 150'^WSs.__%

"^^_______fff,ff-^___! SWI v_o _ _^___# v&%Ê£%d.

Br. 1 ___ESM_____l___i ____.___■ S^-^-^Jp^____! K__& ■! -KT^^f^___Hk_______y____MH^iHHil^H __l___________o________=_____L^ ;<
Nouvelle Moden " Großkolnstraße 32 -34 " Fuflgangerzone " Aache^_______________________M_^^^HBHil^__^Hß^H_^HH_____________________________^^ V,

S,
"ti
te

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ra

ifc/) \\w&<mfm\m\_ _\ «A ___^_m^sMe I-fl-lfcSrV A %\ cosmetica j
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De tussenbalans
van Robson

moetingen, dat geeft je veel meer
mogelijkheden."
„Niemand heeft mij gedwongen
naar PSV te gaan. Ik heb het niet als
een stap terug gevoeld. Acht jaar
coach van een nationaal elftal is
lang, erg lang. Ik geloofniet dat er in
Italië één collega was, die eenzelfde
ononderbroken periode achter de
rug had. Ik wilde iets anders nadat
ik 22 jaar in Engeland had gewerkt.
PSV is een Europese topclub met
niet alleen sterke Nederlandse,
maar ook buitenlandse spelers. Veel
internationaler dus dan ik in Enge-
land gewendwas. Het was een enor-
me teleurstelling voor mij dat wij
Europees maar één ronde hebbe:
gespeeld. De ploeg was nog ni€
klaar voor Montpellier."

derland is ook een Engels-sprekend
land."EINDHOVEN -Bobby Robson bijt liever het puntjev*n zijn tong af dan iets ten nadele van zijn club, zijn

collega's, of zijn spelers te zeggen. Alleen de schonewas komt buiten aan de lijn. Robson is niet alleen,v°or twee jaar, coach van PSV, hij is Engelsman env°oral heer. Misschien een beetje Ollie B. Bommel,
ï^aar dat kan in dit geval niet echt, omdat weinigen
'n Hans Dorjee Torn Poes hebben gezien.

S; 1 tweetal is onafscheidelijk bijkiV's activiteiten. „Hans is onmis-
*»" voor mij", vindt Robson, die
uettemin veel nadrukkelijker de

eerste man is dan Hiddink indertijd
„Ik heb hier een Nederlandse assis
tent nodig. Ik kende weinig spelers
sommige clubs zeiden mij niets."

Afstand

# PSV-coach Bobby Robson (rechts) en zijn rechterhand Hans Dorjee. 'Hans is voor mij onmis-
baar. Foto: DRIESLINSSEN

Die indruk maakt het elftal nog
steeds. Robson kan het slechts, be-
rustend, bevestigen. „Ik geloof niet
dat één coach het zou hebben kun-
nen veranderen. Het is geen veront-
schuldiging, het is een verklaring.
Bosman en Koeman zijn met oude
blessures by ons gekomen. Gerets
en Popescu zijn wij kwijt geweest.
Romario was geen moment fit, wij
hebben hem twee maanden niet bij
de training gezien. Hij klaagde al-
door over pijn. Hij komt uit een an-
dere voetbalcultuur dan de onze. El-
lerman en VanAerle zijn weggeval-
len. Dat zijn spelers die over een
kampioenschap kunnen beslissen.
Koeman heeft, met een onderbre-
king, tot de winterstop op karakter
gevoetbald. Als vervanger van Ler-
by had ik een honderd procent Koe-
man nodig, een man spelend op in-
stinct, die wanneer hij niet zijn
eigen zorgen aan zijn hoofd heeft,
stuurt, praat, stimuleert. Dat soort
mensen kun je niet missen, geen
wedstrijd."

Romario

Een halfjaar PSV en Nederland, dat
zhn ongeveer evenveelweken als de
jaren, die hij aan detop in Engeland
heeft gewerkt. Weken waarin het
PSV, ondanks het titeltje winter-
kampioen, in feite niet beter is ge-
gaan dan in het vorige seizoen.

t^ "eybal, Wühelminazaal Bocholtz. Kerst-
ïoiuj"01- Vanaf 13.00 uur. Nog tot en met

M.uERDA_
brich'cr°ss, indoor. Manége Klipper, Lim-
_t <j, "schrijven tussen 10.00 en 11.00

a»rten vanaf 14.00 uur.
nooi°<uey'Glanerbrook Geleen. Jeugdtoer-
"Ui 'T anaf 170° uur- Zondag vanaf 10.15

' lQegang gratis.

„De verschillen zijn niet zo groot. Ik
heb voor Nederland gekozen, om-
dat ik wist dat er geen taalprobleem
zou zijn. In voetbal heb jeeen snelle
communicatie nodig. In dit land le-
vert dat geen moeilijkheid op. Ne-

nog uitstekende spelers kon vinden
voor wat bij ons als een heel zacht
prijsje werd gezien. Zij waren in En-
geland nog vrijwel onbekend. Ne-
gen van de tien coaches in Engeland
hadden nog nooit van Mühren of
Thijssen gehoord."

„Techniek is in Nederland een be-
langrijker middel, omdat bij strijd

tussen sterk en zwak op een hall
veld wordt gespeeld, er wordt meer
op getraind. In Engeland, met zijn
twee-wedstrijden-per-week-ritme
en de vaak langere reizen, kun jeer
in het seizoen veel minder aandacht
aan besteden. Wij deden meer loop-
werk om conditie en kracht op peil
te houden. In Nederland ligt gere-
geld een hele week tussen de ont-

ding op het seizoen in Zeist gedaan.
Wij speelden tegen Nederlandse
clubs, wij hebben meegedaan aan
de toernooien in Amsterdam en
Rotterdam."

Thijssen
„Arnold Mühren en Frans Thijssen
heb ik naar Ipswich gehaald. Omdat
zij op het middenveld variaties kon-
den aanbrengen op de gebruikelijke
stijl. Het speelde natuurlijk ook een
rol dat ie in die tiid in Nederland

Nashua Lasers leed zijn eerste ne-
derlaag. De ploeg maakte een onge-
motiveerde indruk en verloor met
forse cijfers van Tallinn (74-94). Jos
Kuipers bleef in trainingspak op de
bank met maagstoornissen. De
Amerikaan Pollard liep een enkel-
blessure op. Het verlies had geen
konsekwenties. Beide ploegen had-
den zich al geplaatst voor de halve
eindstrijd. Tallinn werd door de
zege eerste in poule A.

" Erwin Hageman van Den
Helder probeert een rebound te
pakken. De Helderse basket-
ballers gingen tenonder tegen
de WBL-All Stars.

Keizer en Smit leggen beslag op laatste titels van seizoen

Prijzenautospeedway verdeeld

Coach Boot was teleurgsteld over
de nederlaag, maar tevreden over
het spel van zijn ploeg. „Individueel
zijn deWBL-spelers drieklassen be-
ter, maarwij merken elke keer weer
dat hun spel ons ligt. We hebben
slim gespeeld. Goed aangevallen,
iets minder aan de verdediging ge-
daan. We kruipen uit het dal om-
hoog. De WBL is voor mij kandidaat
nummer één voor de eindzege."

oe s*4 . 6
s compenseren het gemis

soorten luchtmacht met een lekker
Üg mirun-and-gun basketbal. Veer-

t
Uten in een onwaarschijnlijk

s ,nj tempo hollen en draven, con-
Schiet ren op de fast break, zuiver
I Van afstand- scherpe,

v6m ,e Passing en een agressieve
S.e__"glng over het hele veld.
sUtnripend basketbal als de tegen-

j clrav eid is mee te hollen, mee

t,tdfcve efd °en Helder. Met veel over-
at clireide Ploegen hebben iets
&<. }„far- Weten elkaar op te zwe-

ekt__- biJzonder aantrekkelijke
eot_i_ tukken- Het was de vier"

'1 twa =V,oetlng tussen beide ploegensW"1"maanden. De WBL trok de
Ntinfe ljk (2_2)- A 1bij de kennis-
* ,de kyong Jaar Kerstmis in Oos-
Sg.D «ek de magnetische wer-
'erschif BL won met twee punten

'^ n_i. cc dagen later in Haar-
Nnch 1 n Helder met een punt
Nri.,T door een onwaarschijnlij-

l et slntc.Unter van VanRootselaar inI 10tsignaal.

Oostende
Sr ri^? zondag won Den Helder
h et 125 i..eede keer- In Oostende
rt* 1 Wa«j na twee verlengingen.
v6'and _i/C enige overwinning vanKamPioen in het Belgische
%!__,' dat door de WBL Starsgewonnen.
N__ ennerner-sporthal was voor

16 raak waaronder drie driepunters
(35 punten).

t^jARLEM - The show is on the
W' ,^e negende Haarlemse Bas-
aal Week is los De WBL All
Ver,s en Commodore Den Helder
t)6rf0rgden op tweede kerstdag een
v9ft ri

Cte demonstratie. Opwindend
Uy «e eerste tot en met de laatste
rje wyt. spannend tot in het merg.
h&JT-- won, na verlenging, in een

wedstryd met 129-126.

Na de pauze was de marge nooit
groter dan vier punten. In de slotmi-
nuten kwam er geen licht tussen
beide ploegen. Mitchell had op 114-
-114 in de slotseconden de kans de
strijd te beslissen, maar de bal gleed
door zijn vingers. In de verlenging
forceerde de WBL op iets meer dan
anderhalve minuut voor het einde
de beslissing. Het nam vier punten
voorsprong (127-123) en bracht die
vanaf de vrije worplijn tot een goed
einde.

Topscorers
Bij Den Helder was de Amerikaan
Jerome onder de borden sterk. Hij
werd topscorer met 32 punten en
plukte 11 rebounds. Te Velde (26),
Van Rootselaar (22) en Cooper (17
plus 11 rebounds) leverden even-
eens vakwerk af. De landskampioen
nam in de eerste helft elf punten
voorsprong (35-24), maar was niet in
staat die marge te handhaven. De
WBL-express ging lopen en bij de
rust was het verschil teruggebracht
tot twee punten (63-61).

2000 toeschouwers sprake van een
volstrekt gelijkopgaande krachtme-
ting. Van het WBL-team, dat vorig
jaar aan de haal ging met de hoofd-
prijs, waren nog slechts twee spe-
lers over: aanvoerder Hughes en
forward McDonald.
Pollard, vorig jaar uitgeroepen tot
de meest spectaculaire en meest
waardevolle speler, vertoont zijn
■kunstjes bij werkgever Nashua La-
sers. Bland, sterk onder het bord,

werd geschorst nadat hij zijn club-
coach een klap op zijn hoofd had
verkocht.
Van de nieuwe lichting is Cofield
een regelrechte aanwinst. De spel-
verdeler heeft NBA-ervaring bij de
New VorkKnicks en Chicago Bulls.
Tegen Den Helder scoorde hij 24
punten en gaf hij 11 assists. Hrj werd
overtroffen door Thomas. De speler
van Calgary '88 schoot hemels, 15 oprwr spectaculair basketbal zijn

Au ~n geen absolute noodzaak. De
baJ]^tars van WBL (World Basket-
ttie. league) zijn Amerikanen van 1
W 95 of kleiner. De lilliputter-
'i. s i

S sPeciaal voor deze catego-
°lidt rs m ne* even geroepen,
le n- 2e door hun gebrek aan leng-

-31 aan de l3a't kwamen bij de
i|{u Profs, de grote broers in de

WBL AU Stars en Den Helder geven de toon aan

Haarlemse basketbalweek boeit

Kroonder, die Van Bimmel als lei-
der onttroonde, aan kop gaan. De
Helmondenaar Keizer kon de aan-
vallen van de concurrentie de baas.
Behendig manoeuvreerde hij zyn
splinternieuwe stockcar tussen en-
kele achterblijvers door. „Toen ik
eenmaal aan de leiding kwam was
derace grotendeels gereden."

Het raceseizoen van Baarlo zit er op.
Tot maart sluit sportpark De Berckt
de poorten. De twee titels die dit
jaar nog uitstondenzijnvergeven e_»
wedstrijdleidster Kitty 'Miss Naco'
Claes blikte tevreden terug. „Enkele
grote wedstrijd zijn voor het pu-
bliek jammer genoeg verregend.
Hierdoor was de opkomst iets min-
der. Maar voor wat betreft toeschou-
wers-aantallen mogen wij niet kla-
gen."

_ Tn_£nze medewerkerE^ftLo nKEYDENER
ü. P c Puntenkampioen in.. Alkrn;T st°ckcar, Rob Visser
b stand_T_,e,n de nummer een inNrech?rd,klasse- T°on Schut uit5_ V-hl' ,slaagden er niet in om_>achtt ke,rstdag de baantitel ini^e sten? Slepen' Voor Schut -in
Ê!n al __.} g ~ kwam na vier ron-E. bOeht H

nde HiJ toucheerde in
__baan r!L Va?graUs en vloog van
b_:ctaCul^ob Vlsser deed het in de
__*r-V__. u st°ckcar-klasse ietsomlegd nf was, een v«fde Plek
CSsenIL ereplaatsen in deze
s.'2er (=♦„ ,n verrassend voor Piet

ndaard_Ckcar) en Sjeng Smit

KnSiek»e Strijd leverden Ron'>W' u- let Keizer en Chris
Ör het ein_mmel- Acht rondenf aan h d,e glng Keizer defeni-Qe leiding. Even mocht

Ron Kroonder, de durfal uit Assen-
delft, moest dan ook genoegen ne-
men met het zilver. „Dat is moei-
lijk", stelde hij teleurgesteld na af-
loopvan de vijftienronden durende
finale. „De. troostprijs, de naam zegt
het zelf al, doet mij niks."

Limburgs succes was er wel, maar
dan in de standaardklasse waar
eveneens de baantitel op het spel
stond. Sjeng Smit was de snelste in
deze discipline. Op de baan die
praktisch in zijn 'achtertuin' ligt,
schreef hij voor het eerst in dertien
jaar deze titel op zijn "naam. Nadat
hij in de vierde ronde Arie Karsten
uit Heukelen naar de tweede plaats
verwees, was hij niet meer te hou-
den. Terwijl links en rechts de wa-
gens botsten en via de vangrails
weer in het juiste spoor geleid wer-
den, stuurde hij zijn wagen knap
tussen de 'langzamere jongens'
door.

In de stockcarklasse bleven de bei-
de Zuid-Limburgers Koos Peters en
John Dokter ver beneden de maat.
De Brunssummer Peters werd zelfs
op een ronde gereden. Plaatsgenoot
Dokter kwam als twaalfde onder de
finishvlag door.

Dat was eigenlijk het probleem
vertelde hij aan het einde van de
race. „De concurentie profiteert van
een foutje datje ongewild maakt bij
een inhaalmanoeuvre. Je komt dan
ogen te kort."

Baankampioenschap stockcar: 1. Keizer,
Helmond; 2. Kroonder, Assendelft; 3. Hum-
mel St. Maartensdijk. Revanches: 1. Kroon-
der; 2. Keizer; 3.Bimmel. Standaard Baan-
kampioenschap: 1. Sjeng Smit, Blerick; 2
Karsten, Heukelen; 3. Theo Keulen, Heijen
Revanches: 1.Schut, Dordrecht; 2. Karsten
3. Rietdijk, Dordrecht. Superstock: 1. Pee
ters, Nijmegen; 2. CorKarsten, Heukelen; 3
Cor Schutter, Norden. Sprint 1300: 1. Kö
ring, Duitsland; 2. Sonneschein, Duistland
3. Holtmann, Duitsland. Hotrods: 1. Soed
niks, Duitsland; 2. Wegmann, Duitsland; 3
Norra, Duitsland.
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'PSV is voor mij minder werk dan Ipswich Town
’

Limburgs dagblad sport

„Er bestaat desondanks een afstand
tussen deze en de andere kant van
de Noordzee. Het zou gemakkelij-
ker zyn geweest bij Glasgow Ran-
gers of Dundee. Dat spreekt. Voor
Nederlandse coaches, die naar Bel-
gië vertrekken, is de overgang klei-
ner. Aad de Mos kende Mechelen
beter dan iedere in Engeland wer-
kende coach welke continentale
vereniging ook. Hij had bovendien
Nederlanders in zijn groep, het is bij
Anderlecht niet anders. Je kunt
nauwelijkszeggen dat hij in het bui-
tenland bezig is."

„Werkend als coach van Engeland
ben je bovendien nog meer op de
nationale spelers gericht dan wan-
neer je voor een club staat, al is dat
in de afgelopen tijd ook verflauwd
door de vijfjaren uitsluiting."

„Voor mij is het Nederlandse voet-
bal geen witte vlek op de kaart ge-
weest. In mijn jaren bij Ipswich
hebben wij geregeld de voorberei-

agenda
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jipiccolo's
'i de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935pax: 045-739364
[Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord inhoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
jMillimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en VermistGevonden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed enIndrijven Transakties ’ 1,60per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
|minimaal één woord in grotere letter (14-punts)Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's enIllustraties 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 metde acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét'egitimatie.

telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
'egel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing
schriftelijk opgeven
°Pgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
v,a de balie van onze kantoren maandag lm vrijdag
Ö-30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag9eldt donderdag 17.00 uur.

I". kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenI °0r schade van welke aard dan ook, ontstaan door
■"'et, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

!'"er Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
"leer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
_/°n Cebuco Summo Scanner) 79232

Personeel gevraagd

£©n uurtje vroeger opstaan loont
de moeite!!!

IJ z°eken voor: Amstenrade, Oirsbeek, Geleen, Urmond
en Berg

Bezorgers(sters)
>?L_jrnburgs Dagblad, Markt 3, Geleen, tel. 046-746868.

Bijverdiensten
Wij vragen voor MERKELBEEK en SCHINVELD

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

I .^ezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.

'Nl- Limburgs Dagblad, Rumpenerstr. 81, Brunssum.
Tel. 045-256363.

Slagersgezel
r onze moderne ambachtelijke slagerij gevraagd.

—"! plm. 20 jr. Bel of schrijf even voor een afspraak._r_ans, Akerstr. 52, 6411 HB Heerlen. Tel. 045-714250.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt:

Medewerkers (m/v)
r een confectie-atelier in de omgeving van Geleen.
zoeken naaisters met opleiding MDGO-mk. en/of
oende werkervaring, een machinebediende en

tk te kar,didaat voor controle- en inpakwerk.
oedrijf werkt in dagdienst en deze banen zijn voor

üere periode.
Voor informatie:

046 - 75 61 56, Mariëlle Schutgens.
"r GELEEN, Rijksweg Zuid la.
k'NESS MAGAZINE vraagt voor haar regionale edities

"Limburg-Business"
Freelance Journaliste

Schriftelijke reacties aan: Business Publishers,
Postbus 500, 5201 AM 's Hertogenbosch.

t.a.v. Drs. T.W.S. Veggelers.--. inlichtingen: (v.a. 2 januari) 073-^45981.
Limburgs Dagblad

vraagt:
Bezorg(st)ers voor

Heerlen, Heerlerbaan en
Dor Wijnandsrade
e?

r meer info over de aard van het werk, de duurvan de
),u °r9route en de hoogte van de verdiensten en extra'su tijdens kantooruren even langskomen of bellen:
b—^__eerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
!h9.end nette DAMES "ge->aLn°or Class'c club teDveril 'n Bel9'e- VervoerAp _.' lnl- var>af 17.00

1-718692
'man S 9evr- voor hetlampLj^spreiden van«nefoiders in Munster-

Mi ,'tK eleen' Vaesrade
Ben id

lnL 045-253388,

R'J'NSTRUC-Iq^'HICE. Tel. 04409-

OPPAS gezocht v.a. 1-1-
-'9l, voor 4xl uur per week,
(ma. t/m do.) om kind naar
school te brengen. (Stads-
sjoal, bij politiebureau Sit-
tard). Tel. 046-529426.

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.

L__Ohrgoed te koop aangeb./gevr.
"^HmÊmÊÊmÊÊÊtÊÊÈÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊtmiiii, malmmltllm

lbeh
Hypotheeknieuws

>ke|e ~
p van onze hypotheekcomputers kunnen binnen

bre j(je !nu,en Uw gegevens verwerkt worden in een uit-
tel o4en vrijblijvende hypotheekberekening.H0*'12255 of 's avonds en weekend 045-440731._ _ Hypotheekadviseur J. Wetsels.

Hypothekenservice

>7 '^formatiemiddag heden
'' december van 14.00-17.00uur

De id Beek > Broekhovenlaan:
aantreki_. lNL.onin9' Dit vr'ist- woningtype is bijzonder

inrt i door z n la9e koopprijs en de zeer snelle
T ,ng: Llvin9 ca- 36m2, mcl. open keuken. Gar./

163 90c aDk- Badk- met ''9b- en vw- Prijzen vanaf
iS°O -i ah' V'°'n' excl- een éénmalige subsidie van

" '" «ares: t Kaar Zalencentrum, Stationsstraat 126
mi c>T_=k- ('n9ang Zalencentrum).'NL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.—— TEL. 045 - 71 22 55

Bouwgrond MaastrichtN°g één bouwkavel aan de Tongerseweg.Upp. ca. 680 m2. Pr. ’ 87.500,- v.o.n.

s_trt_!?'ee bouwkavels in Scharn-Heer a/d Berger-J *l aat, opp. ca. 550 m2, prijs ’ 89.000,- v.o.n.Ir>l. Grouwels/Daelmans B.V.Tel. 043-254565 b.g.g. 043-641321.

Open Huizen
Om U een indruk te geven van de ruimte en afwerking,

zetten wij de deuren open in een aantal projekten.
Wilt U een kijkje nemen? U bent van harte welkom in de

volgende plaatsen:
28 december van 14.00-16.00uur

* Geleen, Kloosterhof: H
Halfvrijst. herenhuizen. Prijzen vanaf ’ 164.800,- v.o.n.

Adres: Kloosterstraat 5, te Geleen. Volg het bord vanaf de
H. Hermanslaan.

* Heerlen, Corisberg: H
Luxe patio-bungalows. Prijzen vanaf ’ 219.570,- v.o.n. tot

’ 262.570,- v.o.n. Adres: Roggehof 64 te Heerlen.
* Heerlen, Rennemig: H

Halfvrijst. woningen met een max. subsidie van ’ 41.000,-.
Prijs ’ 139.830,- v.o.n. Netto maandlast ca. ’ 638,-. Adres

Ammonieterf 299, te Heerlen.
* Heerlen, Weiten: H

Stijlvolle herenhuizen met een attractieve architektuur
Prijzen vanaf ’ 210.00,- v.o.n. tot ’ 234.798,- v.o.n. Adres:

Prof. van Itersonstraat 140, te Heerlen.
* Limbricht Zuid-Oost:H

Halfvrijst. herenhuis. Prijs ’ 190.000,-v.o.n. Adres: Hoek
Provincialeweg/Nelson Mandelastraat, te Limbricht.

* Maastricht, Misericorde:M
Comfortabele appartementen in het hartje van Maastricht.
prijzen vanaf ’ 213.300,-. Adres: Misericordeplein 12A, te

Maastricht.
* Maastricht, Randwijk: M

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

* Schaesberg, Dr. Nolensstraat/
Hoek Willem II laan: H

Halfvrijstaande huizen met een éénmalige bijdrage van

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

* Sittard, Paulus Potterstraat:H
Sfeervolle halfvrijst. tuinkamerwoningen. Speciale hypo-

theeekaanbieding: 8%, 10 jaarvast. Prijs ’ 136.571 v.o.n.
(excl. een max. rijksbijdrage van ’41.000,- v.0.n.). Netto

maandlast ca.’ 550,- Adres Paulus Potterstraat 8 te Sittard
29 december van 14.00-16.00uur

* Maastricht, St. Pieter:M
Luxe appartementen aan deLage Kanaaldijk. Prijzen vanaf

’ 294.000,- v.o.n. Adres: Lage Kanaaldijk, kavel 2 te
Maastricht.

* Maastricht, Vroenhof:M
Fraaie appartementen nabij de Annalaan. Prijzen vanaf

’ 109.000,- v.o.n. tot ’ 153.500,- v.o.n. Adres: Volksplein
83b, te Maastricht.

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
H - Kantoor Heerlen, tel. 045 - 71 22 55

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

Hoensbroek
Te k. mod.e semibungalow op 1360 m2grond a.d. Slot

Harenlaan, md. hal, woonk., mod. keuken met alle comfort.
2/3 slaapk., dubb. garage en berging, aangel. tuin m. grote

vijver. Vr.pr. ’ 365.00,- k.k. Inl. 045-228487.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !

Peters & Partners Geleen
Geen verkoop
-Geen kosten

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,8%.
Spaarhyp. v.a. 9,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HOLTUM, Paalweg 5, fraai
en rustig gelegen vrijst. ou-
der woonh., bwj. '28, met gr.
tuin. Vr.pr. ’ 159.000,- k.k.
Tel. 04498-58465.
SITTARD, Hillenraedtstr. 6,
mooi vrijst. woonh. ('75),
met keuken, bijkeuken en
gar. Percopp. 4 are. Vr.pr.
’198.000,- k.k. Tel. 04498-
-58465.

Kamers
Gem. ZIT/SLPK. m. eig
kookgel. voor net Pers.
Hommerterweg 21 Hoensbr.
045-415718/725053.

Bouwen/Verbouwen
DAMOISEAUX Heerlen ver
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
—<—| -Reparaties
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Górgens. 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.

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

Hobby/D.h-z.
3 mti. BEHANGTAFEL

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

Auto's
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
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

Ford Siërra SEDAN 1.8 CL,
bwj. 7-1988, 1e eig., LPG,
pr. ’ 19.500,-. 045-255784.
Opel Kadett 1.3 S-GL AU-
TOMATIC bwj. '83, 64.000
km, goudmet. in optimale
cond. Koningsweg 37, Kerk-
rade, tel. 045-455432.

RENAULT
Top-occasion!

Diverse merken met 1 jaargarantie!
Autobedrijf Kerres

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK!
Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Tel. 045-452424.
Heerlen, Beersdalweg 97. Tel. 045-724200.

Hagen Top-Start
De Milieu Accu van 1991!!!- absoluut onderhoudsvrij.- moderne vormgeving oranje/grys.- 2 JAAR volledige garantie!!!- hoog startvermogen en lange levensduur.

Vraag ook bij uw garage naar Hagen top-start.

In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.

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'B7
Gas en diesel

auto's:
BMW 518 gas'B4

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'9O
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 '89

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 1.6GL'89
Renault 5 SL '87

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

Peugeot 405 1.9 SR t '89
VW Polo 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
6153 AC Munstergeleen

Tel. 046-521944.
Te k. VW POLO, i.z.g.st.,
APK tot jan '92, ’ 1.150. Tel.
046-518790.
VW GOLF C, 1.6 diesel, bwj.
'83, roest en schadevrij

’ 4.950-,-. Tel. 045-463671
LUCAR!!! kontant geld voor
Uw auto, direkte afwikkeling.
Tel. 045-456963.

’l.OOO,-
Kerstgratificatie

bij Göttgens in Sittard. Bij
aankoop van een occasion
boven de ’ 10.000.- in de

feestmaand december.
[e
| _*■__

__,*..... Afn
Haspelsestraat 20.
Tel. 046-516565.

Daihatsu dealer
Ton Quadvlieg
ANWB-gekeur-

de auto's.
Opel Veetra 1.8 GL 4-drs.

'89
Toyota Celica 1.6 Liftback

'87
Ford Scorpio 2.0 i Ghia '86
Mercedes 190 veel ace. '86

Mercedes 190 D '89
Mercedes 190 D '85
Mercedes 230 E '84

BMW 316, m-pakket, '87
Chrysler Voyager '90
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. 1.3LX sed. '86
Nissan Sunny diesel 86

Opel Ascona 16S '87
Opel Ascona i.BS 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 2.0 CL combi '88

Opel Omega 2.3 D combi
'87

Audi 100 CC Avant Van '88
Mercedes 300 TD combi '81

Bedrijfs en
Terreinwagens

Toyota Landcruiser T.D. '87
Daihatsu Ferosa Greytop
Diverse inruilers

VW Kever '73
Mazda 626 '79

Ford Taunus '79
Ford Fi ësta '81

VW Golf '80
Reeweg 112,(Industrieterr.)
Abdisschenbosch. Übach
over Worms (Landgraaf).

Tel. 045-321810
Te k. MERCEDES 190 E,
aut. bwj. '86, verl., sportwie-
len, alle extra's, aanrijding-
vrij, i.nw.st. Inr. mog. vr.pr.

’ 31.500,- mcl. BTW.
Broekstr. 8, Obbicht. 04498-
-55824.

Eindejaars
actie-show

Nieuw en gebruikt.
Bij uw off. Subaru-dealer v.
Hrl. en omg. Grote collectie
mr.auto's o.a. Mercedes,
Subaru, Opel, Ford, VW,

Audi, Fiat etc. etc.

AutoGarant
Schelsberg 128,

(tussen Hendriks en Bristol)
Heerlen.

Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Te k. Opel CORSA 1.3 N,
bwj. 4-'BB. Tel. 045-310313.
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 820 i
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'B7 ’ 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.

LUCAR Kerkrade voor excl.
en top-occasions tegen be-
taalbare prijzen. BMW 735 i
'88 autom. alle access.;
BMW 320izwart '88; BMW
323 i'86 zilver; BMW 318 i
Hartge-uitv. '86' BMW 318 i
'85 blauwmet.; BMW Bauer
Cabriolet '85 antraciet;
BMW 525i'87 zwart; Merce-
des 300E'88 autom. zwart;
Mercedes 190E '87; Merce-
des 190D2.5 autom. nieuw-
ste type antraciet '88; Mer-
cedes 190 D'85 antraciet;
Audi 80 1.9 '88 blauw; Audi
90 2.3 '89 brons; Golf GTi
'87 zwart alle access.; GTi
'84 rood 5-drs.; GTi '82
zwart; Combi Ford Siërra ty-
pe 90 zwart 5-drs 2.0 i
DOHC; Combi Opel Rekord
'85 5-drs. blauwmet.; Opel
Manta GTE '86; Jeep! Nis-
san Patrol turbo '86 wit alle
access.; Jeep Toyota Land-
cruiser 84 Big Foot verl. en
verh.; 2x Jeep Suzuki Soft-
top Samurai '88 en '89; Au-
tomaat: Mazda 323 '85; Aut.
Siërra 2.0 '87 wit; Opel As-
cona '86 5-drs. rood; 4 x
Opel Kadett '84 t/m '88; VW
Kever orig. Cabriolet '70; O-
pel Sport GT rood; Mazda
626 5-drs. aut. '86; 3 x VW
Golf diesel '85 t/m '88 vanaf

’ 11.750,-; 2x Nissan Sunny
'88 en '90; Div. inruilauto's
vanaf ’500,-. APK keu-
ringsstation. Ink. direkt con-
tant geld. Financ. direkt.
Holzstraat 67 Kerkrade. Tel.
045-456963.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Kadett Caravan 1.6 LS '86;
Kadett 1.3LS 87; Kadett 1.3
LS 5-drs. '86; Kadett 1.2 LS
'86; Corsa 1.3 i '87; Kadett
stationcar 12 S 84; Kadett
1.2 S '83/79; Rekord 2.0 S
LPG '83. DENNEMAN Auto-
bedrijf, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.

Alfa Romeo 164 T-Spark
dcc '88 1e eig. ’34.500,-;
Opel Omega 2.0 i.s. combi
'88 1e eig. veel ace.

’ 24.000,-; Opel Omega
2.0 i GL '87 1e eig.
’19.250,-; Omega aut. '87
1e eig. ’17.500,-; Omega
2.3 D '87 ’ 18.750,-; Sena-
tor 3.0 i CD m'B4-'B5 v.a.

’ 10.750,-; Rekord combi
'84 ’7.750,-; Kadett 16 GT
'86 1e eig. ’13.750,-; Ka-
dett 85-'B7 v.a. ’9.500,-;
Kadett D '85 v.a. ’ 9.500,-;
Kadett combi D '86-'BB v.a.

’ 11.000,-; Ascona 5-drs.
'83 ’5.500,-; VW Passal
1.8 CL '88 1e eig. ’24.750,-
Passat combi '83 ’ 6.250,-;
Golf CLD 5-drs. '88 1e eig.
’17.000,-; Golf cabr. '82
uniek ’ 19.500,-; Golf D '80-
-'B2 v.a. ’ 3.000,-; Golf GTI
'79-'B2 v.a. ’3.500,-; Polo
coupé '89 1e eig. ’ 15.500,-
Ford 2.4 CLI '87-'B9 1e eig.
v.a. ’ 19.000,-; Scorpio 2.0/
GL '85-'BB v.a. ’12.000,-;
Siërra Sedan 2.0 '87-'9O v.a
’15.750,-; Siërra combi
m'BB 1e eig. ’16.000,-;
Siërra '83-'B7 v.a. ’ 6.000,-;
Mustang Ghia '86 25.000
km. ’ 12.000,-; Escort 1.3/
1.4/1.6 '83-'BB v.a. ’6.000,-
Citroën CX 2.5 D m'B7
’13.500,-; BK 19 TRD '87
1e eig. ’ 13.000,-; BK 14

RE m'B9 1e eig. ’ 14.500,-;
BK 14 E/16 TRS '84-'B7 v.a.
’6.000,-; Mercedes 190 E
'84 v.a. ’23.500,-; 230E
dcc. '84/'B7 ’19.750,-;
240 D '81 ’5.750,-; 280 S
81 ’13.750,-; Volvo 740
turbo combi m'BB 1e eig.
’36.500,-; 340 GL Sedan
aut. '87 25.000 km.
’15.750,-; 340 GL aut. '84
’6.750,-; 340 GL '82-'BB
v.a. ’ 3.250,-; 440 GL '88 1e
eig. ’ 21.500,-; 240 GL '85

’ 9.500,-; Honda Prelude
spec. '84 ’11.750,-; Jazz
'84 ’ 8.750,-; Toyota Celica
st. '89 1e eig. 15.000 km.
’27.500,-; Celica Liftb. '87
1e eig. 30.000 km.
’23.500,-; Carina II '85
’8.750,-; Camry aut. '84

’ 6.500,-; Cressida combi D
'84 ’ 5.500,-; Corolla 5-drs.
'85 ’9.250,-; Nissan Bleu-
bird 5-drs. '88 1e eig.

’ 14.250,-; BMW 324 D '88
1e eig. ’24.500,-; 316 '87
’16.500,-; 316 '84 v.a.
’10.000,-; 528 i '85
’17.000,-; Audi 80 S '87-
-'BB 1e eig. v.a. ’23.000,-;
80 GTE coupé '85 1e eig.
v.a. ’18.500,-; 80 D '86
’12.000,-; Peugeot 205
GLD '87 ’ 12.000,-; 505 GR
'85 ’ 8.500,-; Mits. Colt 1.5
GLX '86 ’8.750,-; Saab
900 GL 3-drs. '85 1e eig.

’ 10.000,-; Fiat Croma '87
1e eig. ’15.500,-; Uno 70 S
'87 1e eig. v.a. ’9.000,-;
Lada 2105 GL '89 1e eig.
’7.950,-; Mazda 929 LTD
'85 ’8.750,-; Suzuki Jeep
'87 1e eig. ’ 13.500,-. Tal
van goedkope inruilauto's,
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5261. Wij bieden
te koop aan: Mercedes 190
D '85 div. ace; Golf 1.6 GLi
Cabrio '80; BMW 316 '86
Porsche 928 autom. '80;
Porsche 924 autom. 80;
Mitsubishi Galant HB '89;
Golf 1300 L, '80; Chevrolet
Monza aut., '80; Skoda '82;
Mitsubishi Galant '84; Golf
1.6 CL '87; Opel Rekord 2.0
S autom. '79/ '81; Toyota
Corolla HB diesel '84; Fiat
Ritmo 60 L 5-drs. '86; Ford
Taunus 1.6 L 4-drs. '81;
Peugeot 305 diesel '82;
Peugeot 305 '82; Mitsubishi
Galant turbo-diesel '82
BMW 316 '81; Honda Civic
1.3 Sport vele extra's '83;
Alfa Sud '80; Renault 9 GTS
'84; Peugeot 305 GL '84;
Suzuki GX 1000 coupé '83;
Volvo 244 GL '80; Opel As-
cona 16 S LPG '83; Mitsubi-
shi Colt turbo '83; Renault 4
Bestel '83; Ford Taunus 2.0
L '81; Hyunda 1.4 GL '83
Div. goedkope inruilers. Alle
auto's met recente APK.
Geopend ma. t/m vrij. 09.00
tot 19.00 uur. Zat 9-17 u. In-
ruil, fin. en garantie mog.
INKOOP alle merken auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-,
045-411572 Of 427671.
Taunus BRAVO '81
’2.650,- Opel Kadett '80

’ 1.950,-; Honda Civic '81
’2.750,-; VW Derby '79

’ 1.750,-. Oude Landgraaf
101, S'Berg 045-311078

Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
FIAT Regatta 1,7 diesel,
1985, centr. vergr., elektr.
ramen, 5 versn., 4-drs.,

’ 5.400,-. Tel. 045-463671.
Opel ASCONA Diesel, 1986
zeer mooi, met. blauw,
4-drs., km.st. 97.000, vr.pr.

’ 9.800,-. Kasteellaan 57,
Meezenbroek (bij GAK)
FORD Escort 1,3 laser APK,
1e eigenaar, 100%, km.
71.000, bwj. 1984, ’7.000,-
Tel. 045-725763.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
De HOOGSTE prijs voor uw
loop-, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-254081
Te koop gevr. sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Te koop MAZDA 323 GLX,
Sedan-uitv., diesel, bwj. '88,

’ 14.500,-. Tel. 045-255784
Te k. MERCEDES Benz 280
TE stationcar, uitgebouwd,
niet gebr. voor bedrijf bwj.
'79 ’10.000,-. Inr. mog.
04459-2852 / 06-52981666.

(Brom)fietsen
Vandaag Kerst-show aan-
biedingen: Vredestein Racer
’14,95; Pariba ’22,50;
binnenbanden'3 st. ’ 12,75;
Look pedalen PP76 ’ 129,-;
Computer CC 7000 f 49,50;
Shimano groep 105 ’ 399,-;
Campagnolo ’ 899,-; Sun-
tour V.X. ’275,-; Shimano
A.T.B. Deore-LX ’ 475,-;
Shimano A.T.B. Deore-XT
’899,-; buitenband A.T.6.
Terrein ’ 29,-. Vandaag
koopavond tot 9.00 uur.
Tweewieler specialist MATh
SALDEN Limbricht.
Te k. VESPA Scooter BK 50
XL 1 jr. oud, pr.n.o.t.k. 045-
-310749, 18.00-20.00 uur.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard ip
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

(Huis)dieren
Zaterdag 29 november a.s.
grote vogelmarkt

in Makado-Beek (toegang gratis)., .
Opleidingen

ANWB en Bovag erk. auto-
en motorrijschool WISCH-
MANN & Zn, Europaweg-
Zuid 340, Übach over
Worms. Tel. 045-321721.
Voor alle rijbewijzen en alle
chauffeursopleidingen,
vrachtautolessen in DAF 95
of DAF 2800 SpaceCap.
Goed gerichte STUDIEBE-
GELEIDING in Heerlen en
Hoensbroek verzorgd door
'n ervaren team van docen-
ten. Bijles v.a. ’ 15,00 p. uur
in Heerlen en v.a. januari
ook in Maastricht. Inl. Edu-
catief Centrum De Horizon.
045-741102/045-210541

Start cursus CHAUF-
FEURSDIPLOMA 05-01-
-'9l. Verkeersschool Wisch-
mann en Zn 045-321721.
ROCK & ROLL Club Geleen
start op zondag 13 jan. weer
met cursussen Rock & Roll
en Boogie Woogie. Inl. en
inschrijven kan op zondag
30 dcc. en 6 jan. tussen
14.00 en 16.00 u. in de
sportzaal Norbertijnenstr.
tussen nr. 81-83 in Geleen.
Inl. 046-741790.
PIANO en keyb. les. Gedipl.
en geduld, doe. Graad mog.
Bel vrijbl. 045-426054 b.g.g.
045-725597

.\'" " ' "
Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Maandag gesloten
OPRUIMING showroommodellenrotan en manou meubels

20%-50% korting

2000 m 2
woonwinkel
Antiek & Design

Exclusieve 2 en 2V_
zitsbanken met

verwisselbare hoezen
van o.a. Laura Ashley,

Cover Up,
Welbeckhouse etc.

Leren art deco fauteuils,
antieke art deco

vitrinekasjes, Tiffany
lampen, antieke 1 en 2
deurs eiken en grenen

kasten, antieke
slaapkamers

De nieuwe collectie
geloogd grenen is

binnen
Enorme collectie

rotanmeubels
Heerstraat Noord 144
Industrieweg 15, Stem

richting haven
(Donderdag koopavond).

VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
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.
Te k. 3-zits BANK no.enhout
gebloemde stof. Ital. model.
Goedkoop af te geven. Tel.
045-451816.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

ZonnebankenZonnehemels .
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.

Voor Piccolo's zie verder pagina 26r $\}3-¥jx-. _,„^>' 1-.. _ _.olyniC iKiinMMl ■■ppIéI iriBSww-B v^WMrHMp9fiiMrk\ --t^^
mm 1 f-Ui-L-l ftrfWt-1 IlSSftf i^É^jt * ■tlwJ C/

HEREN, IS DIT MANNENTAAL OF NIET?
Mexx rkC/ï6 T-eiMsoiM Me 1ka iaifyraB Ble\ ie

Nu bij Pieters-Dortu in de opruiming: sterke merken metkortingen tot 50%! II1 1¥f II O SÈÈÊm&t&ËË IIII D T II
Op de totale winterkollektie. " I L I L li UWII U II I U
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Mode Totaal

Komplete voorraad
Bont Mantels

wegens bedrijfsliquidatie
BONTWERKER

Meer dan 200 bontmantels, mutsen en stola's
o.a. NERTS, BLAUW VOS, BISAM, PERZIANER, NUTRIA

etc. inruilen van bontjassen is mogelijk!!
OP is OP

KOOP-ZONDAG GEOPEND: van 11.00 tot 16.00 uur
NU: bij h/o JO RODIGER BV, Stationstraat 18 te NUTH

Nog 3 dagen
Opheffings-

| koopjes
| Klompstraat 4, Heerlen.

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:

Philips
Magnetrons

705, 625, Geen ’ 998,- of

’ 698,- maar
nu ’ 398,-

Holland Elektro
Stofzuiger

1100 Watt zuigvermogen,
HE 5300, 5400, 6300 geen

’ 398,- of ’ 298,- maar
Nu ’l4B,-
Akai Video
Recorder

met afstandsbediening en
interactief monitorsysteem

VS 26, VS 425, VS 765
geen ’ 998,- of ’ 798,-maar

nu ’ 598,-
Technics
Compact

Discspeler
SEP 212, 210, 230 geen

’ 598,- of ’ 398,- maar
Nu ’ 298,-.
Witte Hal

Bergerweg
51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Kachels/VerwarmingH
Benelux en Barbas open-
haarden, hout-, kolen en

gaskachels
Arnold Opreij

Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven

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.

Literatuur
'n Handboek voor optimaal
functioneren als mens. Dl-
ANETICS, geschreven door
L. Ron Hubbard. Prijs:

’ 24,90. Koop het, lees het
en gebruik het. Bel. 020-
-209317/226101.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's

’ 450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop
komplete

keukens en
keuken-
inbouw-

apparaten
Bij Hom

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige keukens
en keukeninbouwwappara-
ten van alle bekende mer-
ken uit de HORN-keuken-
winkels worden verzameld

en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Etna inbouw-

oven, kompleet
met grill, ther-

mostaat en ver-
lichting geen

’ 1.278,- maar

’ 498,-;
Pelgrim gasinbouwkook-

plaat, met tweedelige pan-
nendrager en energiezuini-
ge branders geen ’ 515,-

-maar ’ 248,-; Zanussi 160
liter inbouwkoelkast, voor

inbouw achter kastdeur, met
vriesvak geen ’ 1099,-

-maar ’ 598,- Etna inbouw-
afzuigkap, geheel weg te

werken achter kastdeur, 3
standen en ingebouwde
verlichting geen ’ 405,-

-maar ’ 198,-.
Kom nu profiteren in Hom

Keukensuper

Echt
Loperweg 8

Sittard
Bergerweg 51-53

(Naast Witte Hal) en
Keukenshowroom

Diversen <
Vuurwerk

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

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

Als u ons voor 12 uur 's mor- 'gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het -Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.
RIOOL-SERVICE ontstop-
pen van rioleringen. Ook
reparatie en inspectie. Tel.
045-414890

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-; nwe. KTV
vanaf ’ 25,- per maand. Ra-
dio TV van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlerheide. 045-
-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. v.a.

’ 75,-. Afstandsbed. v.a.

’ 125,-. Radio/tv FRANK BV
Bokstraat 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
KLEURENTVs en video's
gevr., ook defecte. Tel.
04406-12875.
Goede KLEUREN-T.V's,
zeer grote sort. Philips
grootb. v.a. ’ 125,-. Reeds
25 jaar het juiste adres. T.v.
oce. Centrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen, tel.
045-724760.

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

’ 450,-. Tel. 045-232028.
Tek. 1 AMIGA 2000/PC plus
50 Mb harddisk, 2 drives
voor PC SV. en 31/2, 2 drives
Amiga SV. en 3/2 kleuren-
monitor, muis, boeken en
programma's. Alles 1 jr. oud.
Pr. ’2.500,-. Bellen tussen
18.00 en 19.00 uur tel. 045-
-230514.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '82 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilver, munten,
postz. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Kunst en Antiek
Speciaal voor U zijn deze
maand grote extra vrachten
met beeldschone antieke
meubels binnen gekomen.
WIJSHOFF Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum. Tel. 045-
-211976. Geop. dond, vrijd.
en zaterd.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT!Bel: 045-719966.
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E^ 06-lijnen

06- GayCafé
Limburg 06-320.327.55

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

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

■ Tropische
ra ssing. De lekkerste van. Nederland!
__320.350.61 -50 et p/m

Men Only
'^er hoe dit meisje u via
telefoon kan verwennen!
g__j20.350.68 - 50c/m

ROMY. Bel mij alleen
bemand je kan zien of

ten en doeprecies wat ik
*n ie vraag 50 et p/m
g:320.331.04.
pay voor twee

Ulf^urg. Maak-vrienden in
7ic'e e'9en omgeving!
ZT°_320.329.80 50 Ct p/m

tamosex voor 2
SM Brab./Limb.,t 06-320.325.181 Jack off Privé

"* 06-320.321.16f^room 06-320.324.16pervers 06-320.329.16tevestie 06-320.325.09
Transsexueel

eL. 06-320.321.36
D|-Sex 06-320.323.36

Jongens-sex
* 06-320.325.19

Studenten-Sex
|„ 06-320.327.56
-Sjfo Pb. 75141 Adam.

pinker meisje
1'es van een rijpevrouw

06-320.323.24"

j Genot 50 cpm 06-
-<_l3j^33jri3VVH_
;;Udy Bizar...*

'QLe schokkende SM-sex
v5_j20.324.68" 50 cpm

Wkse Sex
N'euw Lisa doet 't. 50 cpm 06--gg0.325.55

JJ-esbi Live *
an zo heerlijk vrijen...

éï\£ *50ct P/m

straa*,Een lekkere ***
Ift* voor 50 cpm

■^.20*320*77*\e
* Eroslijn *

\ ]oer, eten net zachtjes
ot.z' 7} n zusje slaapt op
p, e kamer. * 50 et p/mI^-320.321.22

]k!Ui9e Porno
il_6-.._A.Scnunr"ig en heetM5O cpm

n9_ïn e dame. 38 geeft
V es- pervers? 50cpm

pc hete donkere
I k vT lrv°orjou!socpm

® c laudia traint haar

voSurmeisjejMgOjgggT50 cpm

Naaktfoto
0R cadeau

"bnlerLmariorettes experi-
? Nnd*"3 de show bij el-6enrde douche tot hetieP9aand lesbisch is.

Oft „50ctP/m!^2o33ai9_
!>nai.ltraPtnaarbuur-Nfe _Ü J te aek a»eenVl|'s; Doe het met mij,S verklap ik a11e5...."

6^20.321.30

Eenzaam??
Bel me, kom bij me,

vrij met me. Maak me blij!!
06-320.324.96 (50 cpm) '"Nee joh, dit kan niet!!" Maar

als de vriend van haar man
door blijft gaan beleeft Elsa

een....sensatie 50 et p/m

06-320.340.75
Het blondje achter het

scherm weet zich geen raad
"Moet het slipje echt uit"?
Zeker jongedame, alles

graag!! 50 et p/m
06-320.340.41
Sonja en Anke hebben

enkel oog voor elkaar, maar
als het lesbische meisje

naakt de thee reserveert...
(Trio) 50 et p/m

06-320.340.55
Diewertje krijgt 2 mannen te

logeren. Leuk, maar ze is
woest als ze bloot met haar
beginnen te stoeien. (Trio).

06-320.340.88
50 et p/m

Als Johnny de bood-
schappen bij de mooie

buurvrouw brengt ziet hij zn
eerste striptease. Kom eens

heel dichtbij....so et p/m

06-320.323.86
Gered?? Ze halen een

drenkeling aan boord. Hete
douche. Dan drogen 2 man-
nen dieblote knul stevig af...

Homo
06-320.326.91 - 50 et p/m

Nee, stel je voor dat er
iemand langskomt, nee
hoor!! Maar als hij haar

vastbind aan die b00m...

Jaa.. heerlijk!!
06-320.326.92 - 50 Ct p/m

Ooh, wat doet u nu toch? De
man masseert steeds hoger.

Als devrouw

die sensatie
voelt komen...

06-320.326.93 - 50 et p/m

De triobisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw-relaties. De
enige box die deze

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

Blonde Arme dwaalt diep in
het stille bos. Plotseling op

een verlaten plek zijn er

2 kerels... '
06-320.330.09 - 50 et p/m

Met de turnploeg in Algiers.
Yvonne verdwaalt in de

Kasbah. De mooie turnster
en het bizarre bordeel

Grieks
06-320.326.73 - 50 et p/m

Ze brengen haar in een
donkere kamer. Als het licht
aangaat ziet ze de spiegel

en die lange tafel, dan

met 2 mannen...
06-320.329.22 - 50 et p/m

Een heerlijke sensatie
prikkelt haar, als ze voelt

hoe die brede

leren handen
aan enkels en polsen haar

dwingen...
06-320.329.23 - 50 et p/m
De vrouw is fors en donker.
Het meisje slank en blond.

Samen in bad zijn ze
glanzend nat en heet....

Lesbisch.
06-320.329.25 - 50 Ct p/m

Life-sex
wordt voor blonde Jenny

pas echt waanzinnig als ze
uiteindelijk toch toegeeft om
hem Grieks te laten doen.
06-320.321.32-50 et p/m

Rosie-relatielijn
Voor modern sexcontact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie Jan. zie
je hun 'naakt' foto's.

Wip-in-box
heet zo omdat er heel wat

ge... wordt op
06-320.324.60, leuk toch?
Trouwens, de Lijf-Sex-Box
daar durven ze ook, en jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Super-contac-
tenbox

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

Probeer het maar op
06-320.324.30

Trouwens als je nog andere
verlangens hebt dan is er de
beste, De heetste box van nl

06-320.328.29 - 50 Ct p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m
Het leven beglht bij de 40.
Ook het sexleven. Op de
40-plus Box fijn en onge-

dwongen m. leeftijdgenoten
06-320.327.28 - 50 et p/m

Een escortgirl bij een echt-
paar aan huis. Verrast ziet

ze de SM. kamer, de zweep,
de boeien en dan

gehoorzaamh.
06-320.330.61 - 50 et p/m
De badjas glijdt van haar

schouder. Niets eronder. De
vriend van haarvriendin kijkt

stl, maar dan... 50 et p/m
06-320.330.51

Een mooie Lesbische meid
in zwart leer. Zo komt ze

binnen, zo domineert ze een
slank getrouwd vrouwtje tot

ze... 50 et p/m

06-320.330.52
Probeer nu!

Draai eerst 06-320 en dan
PARTY-LINE

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

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

PORNOLIJNEN
Automatiek ... 320.11
Sexofoon ... 320.01
Massage ... 322.00
Sex-adressen ... 322.02
M'n eerste keer ... 323.031
Sex-interviews-3 ... 323.15
Sex-interviews-4 ... 323.16
Sex-interviews-5 ... 323.17Sexofoon-special ... 323.65Commune-sex ... 325.53Verboden-sex ... 325.70
Pornofilmsex ... 328.30
Candy-Contact ... 330.53
Gluren bij de buren .. 330.80Cora en Willem ... 320.03Lesbifoon ... 321.00
Onschuldig ... 321.18
Vrouwen bellen ... 321.25
Diana de Koning ... 321.50Plas-Tics ... 321 77
P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

Zoek je 'n
vriendin?

Bel gezellig de flirtbox.
06-320.330.01 (50 et. p/m)

Homo:
Zoek je 'n lekkere boy? Bel

06-320.330.18
Inspreken :01720-22484

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

Homo:
Het is wel slikken voor die

hete jongens.
06-320.330.88 (50 et. p/m)

Wil jijeen lekkere meid? Bel
hete vrouwenlijn
06-320.320.36 (50 et.p/m)

*Sexcontactlijn*
Spec. voor meisjes

06-320.320.33 - 50 et p/m
Voor Piccolo's

zie verder pagina 34

W»_TZITERIN HET
MOOISTE ___ERSI_R\KKEr

VAN HETJAAR?
VIJF KNALLENDE Als er nou één is die tijdens de december-feestweken flink uitpakt, dan is DE NIEUWE

VOORDEELACTIES' *^at we' Peugeot- Want een fraaier kerstpakket zult u waarschijnlijk 205 ACCENT: 19995 —nergens in Nederland aantreffen. Ruim drie weken lang wordt u verrast «-..
Het is duidelijk: Peugeot j> met een keur aan schitterende extra's en klinkend voordeel. Dus wat let u ZüJuist gearriveerd uit

viert de laatste maand van I^^^HT\ om tussen 6en 31 december even langs te komen om met eigen ogen te Frankrijk, een pareltje in het 7^*.,i-_^
een succesvol jaar bijzonder yWrT-\\ **" WatCr'"' Peuëeot °nder dekerstboom staat. Peugeot-kerstpakket: de 205 \(È Wf^
aantal magnifieke acties die overtuigend —/{- i _JfflLmß B2^rai \ %& modern. Met vele extra's standaard. Een,

:****^^^ li&J: ■"Ï:T^ ,__^Pf-1^

_^23nfc? meest royale kerstPakket mmmmmmm\ m^^^m^ B^^^m Bl^aan^haf405.

HfuTl' hebben, dus hou u vast: als u De 405 is typisch een auto

JT tussen 6en 31 december een voor iernanc^ met verstand
,„. ~ ,_.„ ___„_ Speciaal voor dezefeestperiode is er in beperkte oplaye de 205 Magnum, \JBTr_l 1 i i"" r ■nieuwe 205 of 309 nerso- i>jx3___^^ ' ■ r i ■ i l tj i " " n- i i r \S_» \ fi t van zaken, want nu ot zii

"^ nieuwe _._-_ ei ju? peisu met een gratis fabneksschuifdak en gratis antraciet metallic lak. Een Vm .1/ J

nenauto koopt en die registreert vóór |lfl/IT7 magnifiek aanbod waar u eigenlijk niet aan voorbij kunt gaan. Profiteer -^^/^ kiest voor een auto die zijn
15-01-'9l,profiteert u van twee prachtige 'Xj/f / vaf datkerstpakketvoordeel ter waarde van maarliefst 1.770,-! De 205 -^___^" SUCces als zakenwagen al
r. i.i. Mas>num is er in 3-en 5-deurs, benzine en diesel. Prijs vanaf: 21.435,-. . , , c

,
_-hnancienngsaanbiedingen. b / ruimschoots heert bewezen. Irouwens,

. ■:■,.:,.■■ ■_».■.. ~ «__. ___l

kunt vin de meeste gevallen heel simpel gjjjj **" "1)B huidige auto te voorschijn. Ga naar de

Hf/ -Hm "
~ > ' i^H *ï^; B&i_*_*__a________i B^

Mogelijkheid twee een lening over WÊMm^M en n*aa' mt kerstkado voor u uitpakt!
z _■ or _>o maanden met n uiterst lage rente ■■__. ali. ..fnohmde prijzfn isuu_ith btw. ixoumi.i afuvuungs

~-.„ ö Qn/ _r __ r i j 11 _""! »«, __
.j _,i i __. u_. i-i i J J ____.. ___ kosïin allfgfnoem.ieaanmeiiincenziintiideul-ofzoiangdevan 8,90/ o effectief. Is dat aantrekkelijk Wat voor de ene Magnum geldt, geldt natuurlijk ook voor de andere. ' ,£>. VCK)RRAAI) sIRtKI un,iunim) HtsllmJ VOOR vhRKOI)I. AAN

of niet? Overiyens dit aanbod yeldt voor at houdt dus in dat ook de 309 Magnum over een fabrieksschuifdak FmÊ l__P 'A»^aiuei__.iNK__u=EßMjuwi__ui_Rr_vißiJEvcK»wAAi_>EN.

. ' beschikt. En uiteraard krijgt ude antraciet metallic lak ook gratis. Uw U mrMÈualle uitvoeringen. Dus bij de Magnums voordec ,
nR.t min(ler dan; ,-930 _~ Dc 309 Magnum is verkrijgbaar in W/7/ DCTllfEf}Tbetekent dit dubbel voordeel. 3- en 5-deurs uitvoering en in benzine of diesel. Prijs vanaf: 24.645,-. ■ H^« ■"■ W

DE DECEMBERSHOWVANPEUGEOT PAKT GOED UIT?

_______■ PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. /



Leontien
van Moorsel:
'Toen ik
alles
nog at,
was
ik wel
gezelliger’

Met een straatlengte voor-
sprong werd ze onlangs uitge-
roepen tot Sportvrouw van het
Jaar. Ongeveer dezelfde stem-
verhouding bij de Keetie van
Oosten-Hage trofee en voor de
Zilveren Spaak, de verkiezing
van de Wielrenster van het
Jaar. Nog maar pas twintig en
nu al ongenadig populair:
Leontien Martha Hendrica Pe-
tronella van Moorsel, uit Boe-
kei. Een ochtend met een ko-
meet op twee wielen, aan de
noordrand van de Peel. Met de
wereldkampioene achtervol-
ging op de fiets, en motor van
de gouden tijdritploeg op de 50
km in eveneens Japan, Utsuno-
miya. Een genoeglijke kout
over menukaarten en menne-
kes, maar aankomen mag (nog)
niet.

Komeet op wielen " Slank en snel. Leontil
van Moorsel bezig aan hat
gouden race voor de wereh
titel achtervolging.

Donderdag 27 december 1990 28

" De trots
van een
wieier-
natie.
'Het zal
ook wel
aan het
koppie
liggen.

mes waren heel wat afgetrainder
dan de heren. En daar mag je
best trots opzijn. Die meiden be-
drijven allemaal topsport, tegen-
woordig; er zijn er wel twintig
die er net zo voor leven als ik".

TD
1 * OEKEL - Il est dix

heures et quart, kwart over tien,
hoewel we toch hadden afge-
sproken om dix heures trente,
half elf? Sorry, maar de Peel is
soms dichterbij dan je denkt; ze-
ker als het niet sneeuwt. Dan
moet de Franse les maar worden
opgebroken. Fini voor die och-
tend. De privé-lerares haalt de
cassette uit de recorder, de boe-
ken worden ingepakt, het lesma-
teriaal gaat terug in de tas. Leon-
tien is aan de studie. Mais oui!
„Al dat le of la, dat interesseert
me niet, of het nou vn is of une, 't
is mij wel goed, hoor. Als ik maar
kan zeggen: hedde nog pain, als
ik brood wil; en als ik maar een
bietje kan kletsen, ze verstaan".

Want het is al eens voorgeko-
men, dat ze op een podium
stond, en daar bleef staan, terwijl
de mensen maar aan haar ston-
den te sjorren, dat ze er af moest,
of zo. „Ik begreep absoluut niet
wat ze bedoelden. En dan sta-de
toch voor gek". Kijk, ze is nu in-
ternationaal aan het doorbreken,
wat heet: aan de eerste schreden
van het 'stardom' bezig, en dan is
communicatie met je omgeving
natuurlijk nooit weg.

Wielrennen als vrouwensport.
Het kan eigenlijk niet. Neder-
land blies zn partij de afgelopen
twintig jaar driftig mee: Keetie,
Bella en Heleen Hage, Tineke
Fopma, Petra de Bruin, Arme
Riemersma, Mieke Havik, Con-
nie Meijer, Monique Knol - maar
het waren eerder uitzonderingen
dan regel. Bij verreweg het me-
rendeel overheerste nog het vet.
„Zolang ze blijven drijven in hun
vet, zal het nooit een mannen-
sport worden", orakelde de
coach van de laatste jaren, ex-
prof en ex-cipier Piet Hoekstra,
waar het hem uitkwam. „Dat was
best lomp, er waren heel wat da-
mes die begonnen te janken, als
hij zo te keer ging, maar hij had
wel gelijk", zegt Van Moorsel nu.

Ze is er zelf opgekomen. Op
school wel wat Engels gehad,
maar haar leven bestond vanaf
haar achtste in feite maar uit één
zelfstandig naamwoord: de fiets.
Daarom ging ze graag in op dat
spontane aanbod van die dorps-
genote, die achttien jaar in Cana-
da had gewoond, en die haar best
wilde vertellen dat er meer aan
Frans bestond dan alleen het be-
grip 'cérémonie protocollaire.
„En als ik het niet had bedacht,
had Harry Jansen het me wel in-
gefluisterd". Jansen, de p.r.-man
van Buckler, die een dorp verder
dan Boekei woont, voor wiens
verhalen ze graag even mag
buurten, en die een internatio-
naal repertoire met-een-knipoog
op zijn piano heeft.

De ommekeer geschiedde vorig
jaar in een wedstrijd in Noorwe-
gen. 'Tinus' kwam aardig mee
omhoog, en Hoekstra conclu-
deerde, dat ze echt voorin zou zit-
ten als ze 'er voor ging leven.
Even later, in haar eerste Tour
(féminin) ervoer ze, dat ze er zo
inderdaad nooit zou komen,
maar dat ze wel degelijk talent
had. „Ik kon afzien, ik kon heel
redelijk over de heuvels, maar in
de cols zat m'n buik me in de
weg. Dan zakte ik steeds terug
naar de mongolenwaaier, en
kwam ik keikapot op tien minu-
ten binnen". Dan moest ze an-
ders eten, riep Hoekstra, en min-
der uitgaan, en dit en dat. Op
deze manier kon ze nog jaren
mee in Nederland, maar interna-
tionaal zou ze nooit het hoogste
bereiken.

Hoe komt het toch, dat zij zo po-
pulair is? In een sport, waarover
misschien twee, drie keer per
jaar uitvoeriger wordt berichtvia
krant, radio en tv? 'ledereen'
kent Van Moorsel, maar hoe
koerst ze eigenlijk? Achtendertig
overwinningen in 1990, Neder-
landse, wereldtitels, eindklasse-
menten etc - maar sportliefheb-
bers lijken veel meer af te weten
van de manier van sporten van
Elly van Hulst, Nelli Cooman of
zelfs Marieke Stam.

De Fries legde de Brabantse een
plan voor: ze stond nu op het der-
de plan, probeer in '90 op het
tweede plan te komen, èn in '91
op het eerste, dankon er voor '92
misschien aan een olympische
medaille worden gedacht.

In de halve finale reed ze de bes-
te tijd ooit in een achtervolgings-
WK, en won goud. Om drie da-
gen later nog een keer pijn tot in
het kwadraat te lijden in de 50
km ploegentijdrit; nog een keer
een regenboogtrui, nu met Cora
Westland, Astrid Schop en Moni-
queKnol. Ze ging er zo diep, dat
het haar uiteindelijk de start in
de individuele wedstrijd kostte.

„Cora en Astrid hadden er zo
naartoe geleefd om daar te pres-
teren, er zoveel voor laten liggen,
dat ik vond dat ik juist in die
ploegentijdrit tot het uiterste
moest gaan. Ik had van tevoren
gezegd: ik rijd me hier helemaal
verrot, 150 percent in plaats van
85 percent. Er was zaterdag wel
een wedstrijd, die ik alleen kon
winnen, maar dat telde toen ge-
woon niet voor me".
Met Monique Knol als gelouter-
de en reeds eerder gelauwerde,
vierde cilinder ging inderdaad
ookvoor de 50 km-ploeg het Wil-
helmus op de draaitafel. „Ik had
me de eerste 25 kilometer zo ge-
geven, dat ik me van het stuk te-
rug amper meer iets herinner. Ja,
en daar sta je dan, uitgewoond,
bezweet in je dunne snelle pakje,
kou te vatten. M'n pols was 's
avonds nog 70, tegen normaal 36.
Ik begon me zieker en zieker te
voelen". Weer drie dagen later,
op het moment dat het indivi-
duele WK werd verreden, zat
Leontien van Moorsel als een zie-
lig hoopje mens alleen op haar
hotelkamer, midden in een Ja-
pans soort Enschede. De dokter
en de coach hadden haar verbo-
den te starten. Er was, in deze li-
chamelijke situatie, geen eer
voor haar te behalen. Het was be-
ter plaats te maken voor een an-
der.
„Op zon moment realiseer je je,
dat geluk en verdriet toch wel
heel dicht bij elkaar liggen. Maar
ik kon ze niet anders dan gelijk
geven. Als ik was gestart, en de
eerste ronde afgestapt, dan was
er toch wat glans van die twee
gouden plakken verloren ge-
gaan. En er zijn al zoveel trieste
dingen gebeurd in de wieler-
sport. We hebben toen weer aan
Connie Meijer moeten denken,
die ook met een verwaarloosde
griep was blijven fietsen. Dan
word je vanzelf voorzichtiger. Je
gaat met een pols van 200 zon
klim op, hè".

pot. Nou, toen moest ik echt evé
weg, hoor".
Maar gaandeweg is er meer W
grip gekomen, wederzijds. „J
trekt per jaar vier maanden m<
elkaar op, dan ontstaat vanzej
een band. En dat hij een man ij
maakt mij niet uit. Je moet tegej
een kerel net zo goed over van 4
les kunnen praten. Als ik lichl
meiijk ergens mee zit, kan da1
ten koste gaan van de prestatie*
en dan moet hij dat toch weteij
Als je jevan onder hebt doorsreden, dat ga je toch niet verzWU
gen?"
De momenteel populairste spotf
vrouw van Nederland dat zal W*
wat afschuiven, denkt men da*
Waar ze ook verschijnt, altijd e«
plaatje, altijd goed in de klere'
ze leeft naar gelang haar adel d<
verplicht. Als jongste zusje va
Jacqueline,Karin, Wilma en Jal
is ze nog thuis. En zeker Pa vaj
Moorsel weet wat ze al die twaaj
koersjaren al heeft gekost. Hij j
een keer of tien met 'Tinus' d'
wereld rond geweest, heeft val
vier auto's de klok rond gerede!1
van wedstrijd naar wedstrijd. #
nu die speciale voeding.

„De eerste prijs op een criteria*1
is 77 en een halve gulden voor o,
vrouwen, dan weet je het wel
Ze zegt, dat kosten en baten &°
menteel net tegen elkaarkunn^worden weggestreept. Me^hoeft van haar ook eigenÜJ'
(nog) niet. Voor Leontien val
Moorsel is plezier in haar sp°'
voorlopig nog het belangrijks
Ze heeft 'een leuke premie' va
de AMEV (hoofdsponS^
KNWU) gehad, en ze heeft N
contract met de nationale sele-
tie zonder dralen opnieuw onde
tekend.

Anders dan Monique Knol, <*'
haar eigen weg wil gaan. V*
Moorsel: „Het waarom daara<^ter zul je haar zelf moeten ff<
gen. Misschien dat ik het ook*'deed als ik 26 was, een paJ
centjes meer eruit slepen. Wff-
nu nog niet; ik wil in ieder ge*
internationaalnog het nodige "[
reiken, en ik blijf graag tot w
Barcelona bij Piet Hoekstra"-
Barcelona, de Olympische Sri
len, 1992. Het is het grote d^j
van de bekendste inwoons'
van Boekei, die medio septel\
ber door een dolgedraaide bur»
meester zomaar werd aangek 0

digd als de 'Tijgerin', toen ze
een open koets haar medailles
regenboogtruien aan den vof ,
mocht tonen. Op de plann^
van Piet Hoekstra lijkt ze ir»ll^
dels een plank te hebben ovef»n
slagen. Als het niet tegenzit heff
ze komend seizoen al aansluit u
bij de absolute internatiofl^j
top, dat wil zeggen: ook in
hooggebergte. Dus, moet '92 "
lemaal lukken.

Ze zou er in kunnen wegdromen,
maar ze 'krijgt er heel wat voor
terug. De eerste koersen al, in
maart, waar ze normaal moeite
mee had, maar waarin ze nu mee-
streed voor de bloemen; en in
april de Niedersachsen Rund-
fahrt, waarin ze alle meiden 'het
snot voor de ogen reed' - dat wa-
ren, de directe bevestigingen, dat
ze het met haar winter-regime
toch niet zo slecht had gedaan.

„Je moet hard zijn voor jezelf. Ik
weet waar ik het voor doe, ik
krijg er iets moois voor terug. En
datkis de motivatie. Al is het soms
reiSe ongezellig. Met Sinterklaas
fonduen we hier altijd, maar ik
heb nu gezegd: volgend jaar gaan
we bowlen, want hier word ik
gek van". De andere kant van de
roem. Lachend: „Toen ik alles
nog at, geloof ik wel dat ik gezel-
liger was, ja".

De winter van Leontien van
Moorsel zag er op slag heel an-
ders uit dan ze gewoon was. Ze
haakte in bij de 'school-Stof-
berg', ging urenlange boslopen
maken in Spaans Baskenland,
trainde net zo Spartaans als Ma-
thieu Hermans, Van der Velde,
Akkermans, Arntz en Beuker,
kwam na ruim een maand een
kleine tien kilo lichter terug.Kon
niet goed zijn, kreeg ze te horen;
stom hoor, zo raak je al je krach-
ten kwijt, in de winter moet je
juist vet kweken in plaats van
verbranden.

Maar dat is het toch, soms: „Ben
ik veel te veel met mezelf bezig.
Doe ik rot tegen m'n nichtjes.

Leontien van Moorsel kon het
standpunt van coach Piet Hoek-
stra derhalve billijken. Zoals ze
eigenlijk geen enkel advies van
hem in de wind slaat. Er is een
vertrouwensrelatie gegroeid, die
ze omschrijft met 'hij is mijn
tweede vader. „Ik heb in het be-
gin erg aan hem moeten wennen,
met zn: 'als jeeen mannensport
wilt bedrijven, moet je je daar
ook naar gedragen. Maar man-
nen zijn anders. Die schelden
mekaar de ene minuut verrot, en
slaan elkaar het andere moment
op de schouders. Als je tegen een
meid zegt: 'wat ben jij voor een
stomme trut', dan lopen ze grie-
nend weg, whoewhoewhoe".

„We moeten niet blijven klagen,
hè. Ik fiets nou driejaarbij de da-
mes, en er komt best wat van op
tv. Steeds vaker eigenlijk. Maar
het is waar: ze hebben me meer
gezien in gewone programma's
dan in de koers". De Tourkwiss
met Willibrord Frequin ('allez
Willibrord, nie zo kleinzerig hè'),
Klasgenoten met Koos Postema,
en als ze had gewild:panels in de
frequentie van Gerrie Knete-
mann in zijn beste jaren, 't Zal
ook wel met het kupke te maken
hebben, weet Pa van Moorsel.
ledereen kijkt immers naar het
uiterlijk? Dat hedde toch ook
met het hockey? Daar gaan ze
toch ook niet af op Truusje met
dr rooie haren en dr sproeten?
Ja, éénkeer, maar dan draaien ze
zich weer om. Terwijlze mis-
schien een verdomd interessant
verhaal heeft te vertellen.

Die komen naar me toe, voor een
koers, maar dan zijn er weer an-
deren die me opeisen, en dan
geef ik ze geen aandacht. Daar
heb ik het soms o zo moeilijk
mee. Wat ben ik nou voor slechte
tante, bedenk ik me dan 's
avonds in bed? Wat vragen die
kinderen nou voor aandacht?"

„Dorst had ik ook een keer hoor,
vorig jaar nog in Texas. Reed ik
voor mijn doen best goed, maar
het was er verschrikkelijk heet,
en ik liet me even uitzakken om
wat te drinken te vragen. Dat was
voor het eerst die koers dat Piet
me zag. Ik schreeuw: Dorst, ik
wil water! tegen hem. Liet-ie me
mooi barsten. Zolang ik nog om
water kon vragen, zat ik niet ka-

Alleen, hoe krijgt ze Cathér»l
Marsal klein, de huidige wer?
kampioene en opvolgster, zo W
het van de ongenaakbare Je^Jne Longo? „Ik denk dat ik %.
hamer moet meenemen... Nouv
Marsal is even oud als ik, xX}j
iedereen zegt, dat zij al op ■? j
hoogtepunt is. Ze koerst °°^|i
langer dan ik op dit niveau- %t
mij zeggen ze dat ik nog heel
kan verbeteren. Piet vindt da J
zelfs al langszij zit, maar ik h° jf
het maar op haar achterwté 1-
zal in ieder geval beter m"^leren dalen, en me meer mo^'durven mengen in een ma j.
sprint. Want ik lijk wel bru^
maar een bietje meer lef °P
fiets, dat kan geenkwaad"-

peter ouwerK^

WK
En dan het WK in Japan. Dat was
toch iets onbeschrijfelijk moois?
Eigenlijk was het er te gezellig,
zeker op de piste, nieuw voor
haar, een heel andere sfeer dan
bij een wegwedstrijd. Bijna te
veel afleiding zelfs, maar ze
stond gespannen als een veer.
„Piet Hoekstra kwam nog even
kijken, en die had me nog nooit
zo gezien. Die snelle helm op die
smalle kop. Hij dacht: die valt
dalijk van haar graatje. Maar ik
kon er meer dan ooit. Ik had het
al gemerkt met m'n oefeningen;
ik had me nog nooit zo vaak kun-
nen opdrukken, ik voelde me be-
resterk".

Maar ja, mensen willen vaak in
het succes delen. „En dan be-
hoor je je netjes te gedragen.
Overal kennen ze je. De tijd dat
ik op een terrasje in Boekei de
draak kon steken met voorbij-
gangers, die is niet meer".

Teken dat ze 'niks kan hebben',
nooit es buiten de pot kan pie-
sen. Een straf hoor, als jeer aan-
leg voor hebt... Het moeilijkst is
dit soort periodes, van ontvang-
sten, huldigingen en recepties.
Ze was laatst uitgenodigd voor
een diner, dat de hele- avond
duurde. Had ze niet gezegd, dat
ze op dieet stond, was ze verge-
ten te vragen of er voor haar niet
een kopje heldere soep, een stuk-
je gegrild vlees en wat vers fruit
kon worden geregeld. Heeft ze
drie uur lang op twee hapjes
stokbrood gezeten.

ratie, zou Leo Beenhakker zeg-
gen.
„Maar nu eet ik ook de hele dag,
alleen anders. Geen appeltaart
meer, geen gebraden vlees, geen
stapels brood. Ik blijf op ge-
wicht, en ik kan veel meer. Maar
zodra ik er van afwijk, krijg ik
het dubbel zo hard terug. We re-
den deze herfst de EG-ronde.
Twaalf dagen van huis, eten uit
zon stafkeuken. Ik had voluit
zittenkoersen, maar was wel vier
kilo aangekomen, hè. En van elf
percent vet meteen, weer naar
vijftien. Nou, toen zat ik even in
een wak, hoor".

Leontien is er een van het eerste
gezicht: ziet er goed uit, is spon-
taan, heeft een leuk taaltje ('de
mennekes'), is momenteel op één
na (Cathérine Marsal) 's werelds
beste, en beoefent een tak van
sport, die steeds serieuzer over-
komt. „Die dikke konten van
vroeger zitten nu heel dun". Ze
zag het tijdens de fotosessie van
de nationale selecties. „De da-

„Ik heb uren met Piet Hoekstra
aan de telefoon gehangen, om
maar nieuwe moed te verzame-
len. Je bent van 65 naar 55 kilo
gezakt, maar ik blijf achter je
staan, zei hij. En toevallig kwam
ik in die tijd ook in aanraking
met Anja van Geel, een diëtiste,
die me van alles begon te vertel-
len over sport en voeding. Dat
het helemaal geen kwaad kon,
vet te vervangen door spiermas-
sa". Kijk, het probleem is, zegt
Van Moorsel, dat de stevige
bouw in de familie zit. Pa en ma
mogen er ook zijn, dikke mensen
zijn gezellige mensen, en als ze
danook nog eens in Brabant hui-
zen... Fondue, barbecue, friet,
cola, ijs - de patatje oorlog-gene-

Limburgs dagblad sport



Gala ofthe yearop maandag, 'Kleine Stars ganz
gross'. Presentatrice van deze
Duitse uitgave van de Mini Play-
back Show is de Nederlandse
Marijke Amado, die al eerder bij
de WWF-Club in Keulen (ARD)
voor de camera stond.

Mini Playback
Show nu ook
bij RTL Plus

L'Enfance
du Christ

op Radio 4

Met Limburgse koren drie uitvoeringen van dit kersto-
ratorium met het Brabants Or-
kest, de Limburgse vocale en-
sembles Studium Chorale& Lin-
gua e Musica en de solisten
Mechtild Georg (mezzosopraan),
Hein Meens (tenor), Maarten Ko-
ningsberger (bariton) en Ulrik
Cold (bas). De muzikale leiding
had Ed Spanjaard. De opnamen
vonden plaats in Den Bosch.Van onze rtv-redactie

KEULEN - De Mini Playbackshow, die Henny Huisman in
?ns land bij RTL 4 presenteert,
jö_gt nu ook een Duitse versie,

oudejaarsavond brengt"TL Plus 26 weken lang, steeds

" Marijke Amado: vanaf
oudejaarsavond wekelijks
op maandagavond bij het
Duitstalige station RTL-
Plus te zien.

Volgens muziekrecensent Peter
Graven, die een uitvoering in
Eindhoven bijwoonde, verdient
deze Brabants/Limburgse pro-
duktie muzikaal zonder meer het
predikaat 'subliem.

MAASTRICHT - 'Concert op de
Zondagmiddag' staat aanstaan-
dezondag vanaf 14.15 uur op Ra-
dio 4 in het teken van L'Enfance
du Christ van Hector Berlioz. De
NOS brengt dan de eerste van

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Karel van der Graafverstookte dagelijks een
pakje zware shag. Tot hij op een dag op de rand van zijn
bed besloot te stoppen. „Hij raakte bijna overspannen om-
dat hij na twee weken nog steeds geen afkickverschijnse-
len had. Zoiets van, dat is toch niet normaal", zegt Han van
der Meer lachend.

Tineke jubileert
" Tineke de Nooy: een half tot één miljoen kijkers blijft thuis voor haar programma

Dertig jaarpresentatrice van radio- en tv-programma's

„De beslissing om weer alleen
verder te gaan is puur gevoels-
matig genomen. Als we naar an-
deren geluisterd hadden, dan
waren we zeker anders uitgeko-
men. Want iedereen is overtuigd
van de bijzondere succesformule
die we samen vormen," aldus
Lee Towers, die op deze donder-
dagavond met Anita Meyer ruim
een uur op tv te zien is via de Ve-
ronica-special 'terug in Ahoy'
(Nederland 2, 22.45 uur). „We wil-
len echter voorkomen dat bij de
buitenwacht de indruk ontstaat
dat we op ons eigen houtje niet
meer tot dergelijke prestigepro-
jecten in staat zouden zijn. Om-
dat ik de weken voor Kerst de
meest ideale periode vind en het
organisatorisch toch alweer kort
dag begint te worden, heb ik
maar meteen de knoop doorge-
hakt".

Mr Wijnstra
voorzitter
bij de RVU
Van onze rtv-redactie

'Hou nou toch op' gaat aanstaan-
de zondag, de avond van de goe-
de voornemens, van start en ein-
digt op 7 april met een showpro-
gamma. Op de tussenliggende
zondagen staan de uitzendingen
om 17 uur op het programma. De
bekende Nederlanders moeten
als een soort 'lokkers' gaan fun-
geren, onder het motto 'wat hij of
zij kan, dan kan ik ook. De des-
kundigen moeten de kijkers bij
de les houden, met informatie.en
tips. En er zijn luchtige items.
„Derol van tabak in de film is bij-
voorbeeld zeer interessant. De
kleine dikke mafiabaas heeft al-
tijd een dikke sigaar in zijn
mond. Doris Day zag jenooit met
een sigaret, maar de femme fata-
le steekt de ene sigaret met de
andere aan".

" Lee Towers: wél terug in
Ahoy, maar nu zonder Ani-
ta Meijer.

Van onze showpagina-redactie
ROTTERDAM - Anita
Meyer en Lee Towers gaan
als 'Gala Of The Year'-part-
ners in 1991 niet op herha-
ling. Hoewel het enorme
succes van hun recente co-
produktie in Ahoy' ook op
beide artiesten zelf meer in-
druk heeft gemaakt dan
verwacht, achten ze het niet
verantwoord om er meteen
'een vast gegeven' van te
maken. Lee Towers heeft
inmiddels al besloten tot
een serie solo-concerten in
het Rotterdamse sportpa-
leis begin december vol-
gend jaar.Anita Meyerheeft
nog geen concrete plannen
in dezerichting.

Dat de sigarettenindustrie big
business is, behoeft nauwelijks
betoog. De zeven grote tabakpro-
ducerende industrieën in de we-
reld verdienen handen vol geld
aan het de verslavingsbereidheid
van het volk. „Ik ben een paar
jaar geleden in Afrika geweest.
Daar stuurden de fabrieken twee
man het oerwoud in, waar ze in
dorpjes een paar weken gratis si-
garetten uitdeelden. Bij hun ver-
trek lieten ze een mannetje ach-
ter met een sigarettenwinkellje".

„Die groep die op de hoogte is
van de schadelijke gevolgen, die
willen we'prikkelen. Dat zijn de
mensen die we moeten bewegen
om op oudejaarsavond dat pakje
sigaretten in de prullebak te
gooien. En dan is het belangrijk
dat je weet wat je te wachten
staat. Als je stopt met roken gaat
je stofwisseling bijvoorbeeld
omhoog. Als gevolg daarvan zou
je eigenlijk moeten afvallen.
Maar door spanning en irritatie
gaan afkickers vaak zoveel eten
dat ze juist bijkomen. Je kunt
met een caloriearm dieet voorko-
men dat je dikker wordt. Ga de
dag voordat je stopt eens op het
toilet zitten en rook eens heel be-
wust een sigaretje. Sta eens even
stil bij watje doet".

van praktische tips enkele dui-
zenden rokers tot afkicken te be-
wegen. „Statistisch gezien heeft
iedereen drie tot vijf pogingen
nodig om echt af te kunnen kic-
ken. Er zijn natuurlijk nogal wat
tabak-verslaafden die eigenlijk
welweten dat ze ongezond bezig
zyn. Mijn moeder stopte al met
roken toen ze zwanger was, ter-
wijl in die tijd nog nauwelijks
was doorgedrongen wat het ef-
fect van roken op ongeboren kin-
deren is. Ze heeft elf kinderen
gekregen, dus dat heeft wel even
gescheeld".

Van der Meer hoopt met behulp

„Ze worden tegenover iemand
gezet, die lekker een sigaret
rookt. Of ze krijgen een trekje. Ik
moet er persoonlijkniet aan den-
ken". Alle afkickers worden
vooraf medisch en psycholo-
gisch getest. „Wist je dat je con-
ditie, zodra je niet meer rookt,
vrijwel onmiddellijk met tien tot
vijftien procent verbeterd".
Dertig procent van de volwasse-
nen in Nederland is in meer of
mindere mate verslaafd aan ta-
bak. „Bij ieder trekje worden de
blaasjes in je longen, die voor de
zuurstoftransport door je li-
chaam zorgen, aangetast. Nou
heb je daar miljoenen van, maar
volwassenen mensen zijn toch
met hun volle verstand bezig om
hun longen stukje bij beetje ka-
pot te paffen".

pakket gebracht,, zodat ze lang-
zaamaan immuum raken voor de
prikkels waardoor ze naar de si-
garet grijpen.

Holland maakt radio en wij wil-
len alleen een vergunning om tv
te maken".

Geen vergunning
voor Noord-
Holland TV

b. Van onze rtv-redactie
S^ARLEM - Er komt voorlopig
k!? 11 regionale televisie in

Het Commissa-
\?a* voor de Media heeft de aan-
v3aë voor een zendvergunning
t/ 1 de stichting Noord-Holland-
tj^fgewezen. Volgens het com-
iv Sariaat is er binnen de media-

_e Slecnts ruimte voor één om-
difP Per verzorgingsgebied; in
&; geval Radio Noord-Holland.

stichting NH-tv is het hier-
slü

e oneens en gaat tegen het be-
-i.

biJ de Raad van State in be-

Van der Meer weet waar hij over
praat als hij voorspelt dat de 'be-
kende Nederlanders' het zwaar
gaan krijgen. ,tfk reed ook terug
naar huis als mijn doosje sigaren
leeg dreigde te raken". Het was
ook niet eenvoudig om kandida-
ten te vinden. „Vooral in de poli-
tiek heb je nogal wat verborgen
rokers. Als je die mensen belt,
dan krijg jena een hoop gemom-
pel te horen dat ze maar af en toe
een sigaretje roken. Zij hoeven
toch niet af te kicken, zo heet
het".

„Je weet niet watje overkomt als
je stopt met roken. Je gordijnen
blijven schoner. Je verzekerings-
premie gaat omlaag, je voelt je
energieker. Wist je dat wereld-
omroep CNN geen rokers meer
in dienst neemt. Dat kost veel te
veel geld. Al die faciliteiten, de
aparte werkruimten, kantine, et-
cetera, daarwilde de directieniet
meer aan beginnen. Jemerkt een
tendens. Rokers gaan het steeds
moeilijker krijgen".

Dat Van der Graaf een uitzonde-
ring is, mag duidelijk zijn. Vast
staat dat de deelnemers aan het
programma, zoals Ted de Braak,
Wieteke van Dort, EdwinRutten,
Willemvan Hanegem,Robert ten
Brink en Jan de Bouvrie het
stukken moeilijker gaan krijgen.
Han van der Meer doofde veer-
tienjaar geleden zijn laatste siga-
ret. In zijn woning in Hilversum
zijn alle asbakken uit het inte-
rieur verdwenen.

Aanstaande zondag begint (Ne-
derland 1 - 20.20 uur) Han van
derMeer met eenreeks program-
ma's onder de titel 'Hou nou tochop. In vijftien uitzendingen
krijgt het publiek de 'frustraties'
te zien van dertig bekende Ne-
derlanders dié de wereld van Pe-
ter Stuyvesant afzweren. Een
uniek initiatief, datmet interesse
door de buitenlandse stations
wordt gevolgd. „Het worden
geen uitzendingen vol zwarte
longen. We laten zien wat er met
je lijf, je relatie, je humeur en je
ongeboren kind gebeurt, als je
gaat afkicken", zegt de program-
mamaker.

Frequentie
Radio Noord-Holland denkt hier
zelf anders over. Directeur/hoof-
dredacteur Bart Schmidt heeft
laten weten tv-programma's te
willen maken zodra daar geld
voor is. Hij zegt een optie te heb-
ben op een etherfrequentie. Bij
de Nederlandse Omroep-Zen-
dermaatschappij (Nozema) is dit
niet bekend. „Het kan zijn dat ze
dat graag willen, maar is er geen
vergunning uitgegeven. Er is een
aantal tv-frequenties vrij en daar
zijn meerdere gegadigden voor",
aldus J. Doeven.
Ook de provincie Noord-Holland
is verrast door het besluit van het
commissariaat. Er is al twee
maanden een adviesaanvraag
voor een zendmachtiging in be-
handeling. Gedeputeerde Staten
hadden zich inmiddels positief
over Noordholland-tv uitgespro-
ken en vandaag zou de staten-
commissie zich erover buigen.
Woordvoeder W. Padt: „We heb-
ben al die tijd voor niks voorbe-
reidingswerk gedaan. Het is ver-
velend dat dit allemaal kan".

i^-iv wil met ingang van juni
Uit rrïlatieve programma's gaan
tl eSden via de lokale kabelnet-

t^j et geld daarvoor moet uit
Ctame-opbrengsten komen. Di-

cWn_ en initiatiefnemer Mi-
°ver k van NH"tv is verbaasd
s^: net besluit van het commis-
veJ*at- „Ik had dit absoluut niet
&»at a°ht' Het commissariaat
tw. ervanuit dat er een concur-
g^e 'e"Positie ontstaat. Daar is

sPrake van. Radio Noord- met vuurwerk aan het knallen. En ja, eigenlijk is
het heel moeilijk geweest al die jaren".

In principe is het mogelijk dat
Anita Meyer Lee Towers in
Ahoy' 'opvolgt', want de Scheve-
ningse zanger is van plan de aan
te leggen infrastructuur (podium
over de lengte van lange tribune-
zijde, eigen licht- en geluidsin-
stallatie door te verhuren aan
geïnteresseerde collega's. Ge-
rard Joling en René Froger zijn
in zijn ogen de meest voor de
hand liggende binnenlandse
kandidaten. Met Mojo Concerts
wil Lee Towers 'in conclaaf overbuitenlandse 'huurders' zoalsTorn Jones en Shirley Bassey.

Van onze rtv-redactie
AALSMEER - De Centrale Aalsmeersche
Veiling, de stevig gebouwde huisvesting
van de studio, is gewend aan hectische toe-
standen. Fleurige massatransacties met
grote vaart voorbijtrekkend zijn vervangen
door torenhoog opgestapelde bureaus. De
tijd ontbreekt om papieren en compact-
discs, die chaotisch door elkaar liggen, op
te ruimen. Voor het programma voor ko-
mende zaterdag (vanaf 17.30 uur bij RTL 4)
moetnog één punt op de i: één van de geno-
de gasten heeft griep. Een gat van veertien
minuten moet worden opgevuld en het blik
met bekende Nederlanders gaat opnieuw
open.

Live
In 1974 kwamen de bekendheid en het échte werk:
Tineke werd door de Nederlandse Omroep Stich-
ting gevraagd live uitzendingen te verzorgen: „Na
het Veronicaschip met die bandopnamen was het
een hele overgang en ik heb het dus iets heel geks
gevonden, herinner ik me nog. Ik heb toen nog
voor Radio 3 gewerkt. Als We dan kerst vierden en
ik kwam thuis, dan was het ook daór nogkerstmis".
Zonder een kwaad woord over de radio blijkt tele-
visie Tineke's voorkeur te hebben: „Televisie is
live. Faken, fingeren is er niet bij. Van grote show-
programma's kan ik me voorstellen, vooral bij
moeilijke changementen, dat het tevoren wordt op-
genomen. Maar televisie moet je gebruiken, zoals
het is. Als men tegen mij zou zeggen: je moet het
programma opnemen, danzou ik zeggen: nee, dank
je wel. Maar tevoren opnemen is goedkoper. Wat
denk je, het kost Véronique alleen maar geld. Er
moet een extra straalverbinding komen, vanuit
Aalsmeer naar Hilversum, maar als dat niet gaat,
stap ik er uit".

Apostel
De bevindingen gedurende het
programma worden door het
AMC in Amsterdam en de Stich-
ting Volksgezondheid en Roken
gevolgd. Een afkickprogramma
via de televisie is nog niet eerder
gelanceerd. „Toen ik stopte met
roken, had ik al bij de KRO dit
idee ingediend, maar toen zat
Hilversum nog in die sfeer van
'kijk eens hoe slecht het is om te
roken. Ik wil die vrolijke recla-
mewereld net omdraaien. Laten
zien hoe fit, jong en actief je je
voelt als je niet meer rookt. Ik ga
niet als een soort apostel met het
opgeheven vingertje wijzen.
Maar als we mensen vanuit hun
leunstoelzover krijgen om die si-
garet te doven, dan is dat aardig
meegenomen".
Voor dat laatste doel is er een
wedstrijd aan het tv-programma
gekoppeld. Bijzondere rokers
worden gefilmd, zoals een 70-ja-
rige man die, zo is uitgerekend,
sinds zijn dertiende een slordige
66.000 kilometer sigaretten ver-
stookte. „Dat zijn mensen met
een sterk gestel. Net voor oude-
ren is het vaak zeer lucratief om
te stoppen met roken". Bedrij-
ven worden uitgedaagd om mee
te doen. Een 'hou-nou-toch-op-
bokaal' staat klaar voor het be-
drijfwaarvan de meeste werkne-
mers stoppen met roken. Elke
deelnemer stort als inzet de
waarde van 105 dagen maal een
pakje sigareten. Na vijftien we-
ken wordt de pot - plus rente -verdeeld onder de volhouders.
Een speciaal team bezoekt de be-
drijven om, bijvoorbeeld aan de
hand van bloedmonsters, te con-
troleren of niemand over de
schreef is gegaan.

HILVERSUM - Mr F.G. Wijnstra
(45) neemt per 1 januari de func-
tie van voorzitter van de educa-
tieve omroep RVU over van de
huidige RVU-voorzitter, me-
vrouw M. Streekstra. Zij be-
kleedde deze functie negen jaar.
Volgens deRVU-statuten kon de
huidige voorzitter niet herkozen
worden. In september trad de
heer Wijnstra al toe tot het 16 le-
dentellende bestuur van de edu-
catieve omroep.

Tv-regie
„Ik kan niks anders", constateert Tineke de Nooy
met een ontwapenende glimlach over de keuze in-
dertijd om programma's te presenteren. „Ik doe het
graag, zoals ik ook graag schrijf. Ik heb in Neder-
land, denk ik de meeste reclamespots gedaan. Mu-
ziek is belangrijk voor mij. Ik heb een aantal jaren
televisieregie gedaan, ik kreeg het idee om iets te
doen, wat met vrouwen te maken had. Ik was de
eerste die dat in de middaguren deed. Er volgden
een programma op zaterdagochtend met koken er-
bij en een gezinsprogramma, niet alleen voor vrou-
wen maar ookvoor mannen en er zijn onderwerpen
bij, die zelfs kinderen leuk vinden".
Een vast publiekvan een half a één miljoenblijft er
voor thuis: „Dat was al zo, toen ik een programma
in de ochtend had, zoals indertijd bij Veronica. Er
is altijd een vaste kern, die naar mij kijkt. Het is
leuk en als je het niet leukvindt, dankijkje niet. Zo
simpel als wat. Er zijn vier zenders om naar te kij-
ken".

De nieuwe voorzitter is directeur
van het organisatie-adviesbu-
reau ODRP in Den Haag. Voor-
heen was hij onder meer werk-
zaam bij de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG), het
ministerie van onderwijs en we-
tenschappen en het ministerie
van sociale zaken.

Aan de programma's werken
twaalf deskundigen mee. De be-
kende Nederlanders kicken af
via hypnose, acupunctuur, nico-
tine-houdende kauwgom, geheel
op eigen kracht of via een 'cue
exposure programma. De laatste
'therapie' is speciaal voor de 'er-
varen' stoppers, de mensen die
onder stress weer gaanroken. Zij
worden bewust in een moeilijk

De begintijd van het bedenken, maken en vervol-
gens presenteren van programma's voor radio en
televisie heeft Tineke de Nooy duidelijk achter
zich. Er is zelfs een 'jubileum': dertig jaar geleden
assisteerde Tineke een zekere Joost den Draaijer
(alias Willem van Kooten). Het was de tijd van Ve-
ronica, het schip, van waaraf de uitzendingen
plaats hadden.
Veronica richtte zich in die jaren '60, '61 en '62 op
de zogenaamde luistervissen, tieners en jongevol-
wassenen. Tineke: „Een leuke tijd was dat. Hé
Joooóóóóst. We waren zelf ook achttien of zo, toen
we begonnen. Hard werken en we hadden niks. Het
was ontzettend veel werken. We moesten alleen
maar bandjes maken, met muziek, maar waren
druk met van alles. Als het stormde op zee, kwa-
men die banden niet aan boord en hadden we weer
voor niks gewerkt".
„Ik heb veertien jaar lang, zo lang dat schip heeft
geduurd, sinterklaas en Kerstmis en ook oud en
nieuw altijd een week van te voren gevierd. Ik heb
er veel moeite mee gehad toen we later op de dag
zelf sint en kerstmis vierden. Voor die tijd hadden
we het altijd een week tevoren gedaan, omdat het
allemaal opgenomen moest worden. Een week
voor de tijd waren we al in kerststemming en had-
den we het met het personeel gevierd en het hele
pand versierd. Tegen de tijd, datje er thuis aan toe
was, was de versiering er al weer uit en waren we

S^ (ADVERTENTIE)

Frank Boeijen Groep
Concert: 'Hier komt de storm'
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kdsschouwburg Heerlen, donderdag 3 januari 1991, 20.00 uur
.concert in de Heerlense Stadsschouwburg staat in hel teken van het tienjarig

"^taan van de groep. De drie vorige shows waren, net als deze, gebaseerdop
J yï"9e CD's van deFrank Boeijen Groep.Dit jaaris er een live-CD met de
tel __»,. komt de gj,,,^. ujtgekomea Als gastmuzikant heeft het ensemble
evenals in de vorige show de saxofonist, Roland Brunt, bekend van o.a.

bek
®yard ofBroken Dreams' aangetrokken. Tijdens het concert zullen vele*ende songs, zoals 'Zwart/wit', 'Kionenburgpaik' en "Veijaardagsfeerf ten

gehore worden gebracht. Daarnaast zal de groep enkele nieuwe nummers
toevoegen aan hun Nederlandstaligpoprepertoire.Telefonisch bestellen. 045-716607, (Stadsschouwburg Heerlen)o-v-v. lezerskorting. Openingstijden kassa: ma. t/m vr. 10.00 - 15.00 uur,

*»», zaterdag: 10.00- 12.00 uur.

Limburgs Dagblad LEZERSKORTING
j> n geef> recht op een korting van ’ 5,- p.p. op de toegangsprijs van / 30,-.

;:^^dUUeen in de voorverkoop. Aantal personen (max. 4 pers.).

KRO daagt kijkers uit te stoppen met roken

Afkicken met Han van der Meer

Donderdag 27 december 1990 "29

Lee Towers
weer solo
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seau krijgt opdracht deze op te spo-
ren.

22.45 Gala of the year with Anita &
Lee. Galaconcert van Anita Meyer en
Lee Towers vanuit het Sportpaleis
Ahoy in Rotterdam. M.m.v. de Jan
Rietman Superband, Jody's singers,
Fa Fa Showdancers e.a.

23.50 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Stille
nacht, heilige nacht.

00.20-00.25 ""Journaal.

08.00 News and Weather. 08.1l
pressions. 08.30 Six Faces of Rd
08.45 The Historyman. 09.00 i
09.05 English Towns. 09.40 I w.
Be normal again. 10.35 Border
11.30 Return of the Silver Stork. I
Crime does Pay. 12.40 H
Outings. 12.55 How are the
13.20 The unanswered Que
15.00 The Transforrrlers. 16.00
hoven Symphonies. 16.45 Nic
Craig's Interview. 17.00 Duty
18.05 Blue Peter. 18.35 Look,
ger. 19.00 Six O'Clock News.
Royal Institution Christmas Led
20.30 Eastenders. 21.00 Last c
Summer Wine. 21.30 A Quest*
sport. 22.00 Nine O'Clock News.
One foot in the Christmas Grave.
Review of the Year. 00.50-00.5
day's Viewing.

Eurosport

07.00 Daybreak. 08.30 Financial
Business Weekly. 09.00 World
09.10 The mix. 13.30 The Mix.
Hotline. 17.00 On the air. 18.3<l
Night. 19.30 World News en Go<j
Weather Report. 19.45 Time !
20.00 The perils of Pauline. 21.31
lywood stars. 22.00 World Ne»*
Goodyear Weather Report. 'Dreams of gold. 00.10 Opel $
sports News. 00.15 World Ne^
Goodyear Weather Report. 00.3(1
Night. 01.30 Time Warp. 01.4.'
Late Night Mix.

06.00 International Business B
06.30 Newsline. 07.00 The D.J
show. 08.30 Amerikaans hoj
09.30 Eurobics. 10.00 1990
nisklassieker: De Virginia Slims j
Los Angeles: Monica Seles - M
Navratilova. 12.00 Paardesport:
cours hippique vanuit Olympia,
den. 13.00 Eurobics. 13.30 WK al
tics. 14.00 16 Days of glory, doei)
taire, deel 1. 16.00 Hopman tend
vanuit Perth, Australië. 19.00 j
sport. 19.30 Eurosportnieuws. I
Voetbal: World XI - Brazilië. 22.01
fen: Lanacau Pro surf Event vand
waT. 22.30 De geschiedenis val
voetbal, documentaire. Deel 2.
WK Trampolinespringen (1).
Eurosportnieuws. 00.30-01.30
building vanuit Spanje.

Super Channel

06.00 Frühinformationsprogramm.
09.00 Heute.
09.03 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Schwarzer Verdacht.
09.45 Alter schützt vor Rotlicht

nicht. Verkeerstips voor ouderen. Afl.
3: Met de fiets onderweg.

10.00 Heute.
10.03 Die Bibel. Italianse speelfilm uit

1965 van John Huston.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

Heute.
13.45 Wirtschafts-Telegram.
14.00 Tagesschau.
14.02 Babarund der Weihnachts-

mann. Tekenfilm.
14.30 Starke Stücke. Tv-magazine.
15.03 ARD Sport extra. IJshockey om

de Europacup (ca. 16.25 Tages-
schau).

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 ""Baywatch - Die Ret-
tungsschwimmer von Malibu.
Amerikaanse serie. Afl.: Das Schiff
der Verlierer.

18.30 Hier und Heute.
18.52 Falcon Crest. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der tiefe Brunnen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 Allah, das Öl und der heilige

Krieg. Documentaire over de Golf-
crisis.

21.29 Tagesthemen-Telegramm.
21.30 Der 7. Sinn. Verkeerstips.
21.33 Willkommen im Club Extra.

Amusementsprogramma met Harald
Juhnke. M.m.v. Paul Anka, Engelbert,
Milva, Audrey Landers e.a.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ooCasanova. Tv-film van Gero-

ge MacDonald Fraser. Regie: Simon
Langton, (herh.). Giacomo Casano-
va's pogingen om advocaat of pries-
ter te worden, worden steeds verij-
deld dooraantrekkelijke dames, en hij
besluit om zijn leven dan maar aan de
liefde te wijden. Door zijn liefde voor-
alle vrouwen zwerft hij door heel
Europa.

01.00 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkammpff.

RAI UNO

Retter, die von Himmel kommen, do-
cumentaire over 20 jaar reddingen
per helicopter in Duitsland.

17.35 Maharadschas. Documentaire
over deze voormalige heersers in In-
dia

19.00 Aktuelle Stunde. Magazine
met nieuws en sport (19.45-19.58
Raamprogramma van de reginonale
studio's).,

20.00 Der Zauberkasten. Computer-
video-sprookje van Peter Henning.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Deutsche Paare. Die von an-

halts, documentaire over prins en po-
liticus Eduard von anhalt.

22.30 BDer Fall Paradin. Amerikaan-
se speelfilm uit 1947 van Alfred Hitch-
cock. De mooie Mrs. Paradine wordt
beschuldig van moord op haar blinde
man. Haar advocaat wordt Keane.
Hoewel deze getrouwd is wordt hij
hals over kop verliefd op zijn cliënte
en wil in haar onschuld geloven, ook
als de bewijzen tegen haar zich op-
stapelen.

00.20 Laatste nieuws.

ARD/ZDF.
13.45 Lockruf des Goldes. Tv-film in

4 delen naar het werk van Jack Lon-
don. Afl. 1: Das Klondike-Fieber.
(herh.). Elam Harnish is rond 1900
advocaat in San Francisco als de
goudkoorts uitbreekt en iedereen
naar Klondike in Alaska trekt. Ook
Elam gaat op pad, maar moet wel
even wennen aan de totaal andere
regels die in de wildernis gelden.

15.00 Forsthaus Falkenau. Serie.
Afl.: Eine unheimliche Nacht.

16.00 Heute.
16.03 ooi - 2 oder 3. Spelprogramma

voor kinderen.
16.45 Logo. Jeugdjournaal, terugblik

op 1990.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Gevarieerd

magazine.
17.45 ""Lottotrekking.
17.55 ""Ron und Tanja. Eine Schü-

lerliebe, 6-delige serie. Afl. 3.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Kartoffeln mit stippe. 3-delige
tv-film van Franz JosefGottlieb. Afl. 1:
Die Erbschaft. Het gezin Retzlow erft
van een tante een klein vermogen en
terwijl iedereen bedenkt wat ze met
het geld moeten doen wordt in het
bos een epidemie van roofzuchtige
kevers ontdekt.

21.10 Mit einer handvoll mark. Re-
portage over de effecten van de in-
voering van de Westduitse Mark in
Oost-Duitsland een half jaargeleden.

21.45 Heute-joumal.
22.10 Doppelpunkt vor Ort. Das

Schlimmste verhindem! Documen-
taire over de toenemende criminaliteit
van straatbendes in Berlijn.

23.10 Goldjunge. Tv-spel van Sven
Severin. (herh.). Terwijl zijn moeder
denkt dat hij over de hele wereld geld
verdient, zit Rudi Pfeiffer gewoon in
de gevangenis. Als zijn moeder het
huis op wil laten knappen vreest Rudi
dat hij voor de rekening moet opdra-
ven, en er moeten dus maatregelen
genomen worden.

00.50 Heute.

EO
10.00 (TT)Vrouw zijn. Magazine voor

de vrouw.
10.45-11.00 Fruitmand. Geestelijke

liederen op verzoek. Presentatie: He-
leen van Dijk.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Kamilla en de dief. Noorse
speelfilm uit 1987 van Grete Salo-
monson. Kamilla is een weesmeisje
dat op weg is naar haar oudere zus.
Onderweg wordt zij door Sebastiaan
gered van een groepje straatkinde-
ren. Zij besluiten samen verder te
trekken.

15.40 Ceddie. Tekenfilmserie. Afl. 5:
Donkere wolken.

16.54 (TT)Kinderkrant. Kinderpro-
gramma. Vandaag: Kerstspecial.

17.14 Job en zijn pa op glad ijs. Te-
kenfilm.

17.30 ""Journaal.
17.40 Logboek Logos 11. Reportage
over het bezoek van het zendings-
schip Logos II aan Riga.

18.25 Gewoon wie je bent. Liedjes-
programma met Elly en Rikkert Zui-
derveld.

19.00 ""Journaal.
19.20 Hoop voor Arme McDonald.

Australische speelfilm uit 1984 van
Gil Brealey. Arme McDonald verblijft
al 13 jaar in het ziekenhuis, wanneer
Rosemary Crossley als verpleegster
komt werken. Door haar doorzettings-
vermogen kan Arme twee jaar later
naar huis.

20.55 Ronduit praise. Kerstprogram-
ma voor jongeren.

21.30 Tijdsein. Jaaroverzicht.
22.00 Logboek van de Witte de Wit.

Documentaire vanuit de Golf over de
kerstdagen aan boord van dit Neder-
landse fregat.

22.25 Kinderarts in Phnom Penh.
Tijdsein-special over het enige kin-
derziekenhuis in Cambodja.

23.00 ""Journaal.
23.05-23.35 Mag ik 's met je praten.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.10 Wind in de wilgen. Engelse

animatieserie. Afl. 4: De grote stoom-
boot.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Charlie Chaplin classics (1).

Een avondje uit, korte slapstick met
Charlie Chaplin en Ben Turpin. Twee
vrienden betreden dronken een chic
restaurant en vallen de gasten lastig.

19.05 De jonge jaren van Charlie
Chaplin. Engelse dramaserie over de

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.30 ""Journaal.
VERONICA
17.40 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Het

kerstmannetje.
17.45 Empty nest. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Midden in een winter-
nacht.

18.10 In concert. Clouseau, live van-
uit de Oosterpoort in Groningen,
(herh.).

18.55 (TT)Jackpot. Spelprogramma
gepresenteerd door Eddie Keur.

19.20 Veronica Film & Video. Film-
magazine gepresenteerd door René
Mioch. Vandaag: Het filmjaar 1990.

20.00 (TT+«»)Joumaal.
20.27 (TT)ln de Vlaamsche pot. 30-

-delige comedyserie. Afl. 13: Kerstdi-
ner. Dirkje, Frits en Lucien besluiten
tweede kerstdag thuis te eten, maar
niemand wil koken.

21.05 The trail of the Pink Panther.
Engelse speelfilm uit 1982 van Blake
Edwards. De beroemde Pink Panther
wordt gestolen en inspecteur Clou-

05.45 Ochtendprogramma. Met o.a.
Atoukado en Ciassique.

07.00 Telekids. Tekenfilms.
09.00 Ochtend- en middagprogram-

ma. Met o.a. Channel E, Rete Mia.
14.20 The edge of night. Tv-feuille-

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

ton.
15.35 Topmodels: The Bold and the
Beautiful. Amerikaanse serie.

16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-
presenteerd door Irene Moors.

17.00 5 uur show. Middagmagazine
gepresenteerd door Viola Holt.

18.00 Journaal. Presentatie: Jeroen
Pauw.

18.15 Prijzenslag. Spelprogramma
gepresenteerd door Hans Kazan.

18.45 Scrabble. Spelprogramma.
Presentatie: Manon Thomas.

18.55 Goede tijden slechte tijden.
Nederlandse serie.

19.30 Journaal. Presentatie: Jeroen
Pauw en Loretta Schrijver.

19.50 Weer. Presentatie: John Ber-
nard.

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

20.25 Mastermovie. Speelfilm van de
week: Dr. Zhivago. Amerikaanse film
uit 1965 (deel 2 wordt op vrijdag 28
december uitgezonden). Liefdesge-

16.30 Der grosse Aufstand. Ameri-
kaanse speelfilm.

17.50 D Artagnan und die drei Mus-
ketiere. Tekenfilmserie.

18.15 Die Pharaonen. Reportage.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 La Patricia Kaas. Frankrijks

nieuwe stem.
20.15 Schön blau, schön braun,

schön schwarz. Documentaire.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

Neun.
21.15 Artz einer sterbenden Zeit.

5-delige Tsjechoslowaakse serie.
22.20 Jetzt schlagt'sRichling.
22.25 Zwischen den Jahren. Docu-

mentaireserie.
23.10 Jazz Zeit.
00.10 James Bond 007. Man lebt nur
zweimal.

02.05 Laatste nieuws.

CNN

07.00 Awake on the wildside.
MTV at the movies. 10.30VJ Paul
14.00 Best of the year. 16.00 Yoj
raps. 16.30 Club MTV. 17.00 'Coca Cola Report. 17.15 MTV N<
Night. 17.30 MTV prime. 18.30 'Rewind '89. 19.30 MTV at the r.
20.00 VJ Ray Cokes. 20.30 Best'
year. 21.00 VJ Ray Cokes. 22.3Jof the year. 23.00 Saturday nigfj
23.30 MTV's Coca Cola Report'
MTV News at Night. 00.00 MTV
wind '89. 01.00 Best of the yearj
VJ Maiken Wexo. 03.00 Night V->

Duitsland 3 SWF

Duitsland 3 West

België/Télé 21
Omroep Limburg
7.07-7.58 Ochtendmagazine: Lim-
burg actueel, gast van de dag en
muziek. 9.02, 10.02 en 11.02 Kort
nws. 12.05-12.56 Middagmagazi-
ne: Limburg Actueel, Consumen-
tenrubriek, Agenda en Muz. 14.02,
15.02 en 16.02Kort nieuws. 17.02

Reg. weerber. 17.05 Limburg actu-
eel (voor Zuid-Limburg op FM 95.3,
voor Middeo- en Noord-Limburg
FM 100.3). 17.25-17.59 Het ei van
Sint Joost: progr. overvolkscultuur
en folklore.

België/BRF
6.30 Nws. 6.35 Radio!'rühsj1
6.45 Wunschkasten; 7-W
7.45 Veranstaltungska lenf
Overpeinzing. 9.10 K
press. 10.00 Gut Aufg.3!^
nws). 12.00 Musik bei 'iTi9?Veranstaltungskalender] I
schauf. 14.05 Musikzte''
15.00 NachmittagsstucfP
Spotlight. 17.05 Oldiekip'
Reg. nws. 18.10 BR»
18.30 Nws. 18.40 JaJli
20.05 Nieuws.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. 6.00 GlB
gen Deutschland. 9.00Einl
kein anderer. 12.00 Li.
15.00 Feierabend. 18.00 t.
Hits. 21.00 Je t'aime. 00.01'
Nachtradio.

Symf. Ork. Bamberg. 10.30Muziek
voor miljoenen. 11 58 Meesterwer-
ken II: Lindsay String Quartet.
13.00 Nws. 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek. Peter Bree in ge-
sprek met Fluitist Jaap Frank.
14.00Metronomiurn. 15.30Zeggen
en schrijven. 16.00-20.00 Het por-
tret: Midwintergasten:La bande ex-
pressive. 18.00 Nws. Vervolg Het
portret. 20.00 Nws. 20.02 Het po-
dium, met om 20.02 De wandelen-
de tak: Muziek vna vluchtelingen.
21.00 Voorland en Downbeat: Han
Buhrs en schismatics. 23.00-24.00
Audio Art: Wereldmuziekdagen
1990.

nees. 20.30 Kalligraferen. 21.00
Pronto? 21.30 Indonesië: Taal en
cultuur. 22.00-22.30 Hoofdpijn te
lijf.

Prijs, rechtstreekse uitzending vanuit
het Centrum van het Belgisch Beeld-
verhaal te Brussel.

21.00 Labyrinth. Kijken in het donker,
documentaire over kunst en lijden,
over het verband tussen genialiteit en
gekte.

21.40-22.40 Concerto. Concerto in a,
van Bach en De 4 seizoenen, van Vi-
valdi, uitgevoerd door Uto Ughi en de
Virtuosi di S. Cecilla, vanuit de Basi-
liek van St. Franciscus van Assisi.

België/TV 2

23.15 Vandaag.
23.35 Voices Festival. Deel 1.

M.m.v.: The Melloyds, Vocal Ease en
Chanticleer.

00.05-00.10 Coda. Charmante Hen-
riëtte (Roberty), uitgevoerd door het
Salonorkest Rendez-vous.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Gelijke kansen?
10.00 Onze kinderen. (12.00-12.05
Nws). 12.30 In de ruimte van de
psalmen. 12.53 In gesprek met de
bischop. 13.00 Nws. 13.10Kinde-
ren in de Derde Wereld. 14.00
Onze kinderen. 16.00 Cultuur met
om 16.10 De confrontatie; 16.25
De fascinatie; 16.50 De letteren;
17.00 De special. 17.25 Marktbe-
richten. 17.30Scheepspraat. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10 Literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Dinimiz islam.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in hetTurks 19.30Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers. 20.15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-

16.05 Journal TVS. 16.15 Temps Pré-
sent. 17.15Regards de femmes. 17.45
Quand eest bon. 18.00 Télétourisme.
18.30 Des Chiffres et des Lettres.
18.50 Bons baisers des francofolies.
19.00 Journal TVS. 19.15 Clin d'Oeil.
19.25 Bonjour la France, bonjour l'Eu-
rope. 19.30 Le 19/20. 20.00 Bizness
news. 21.00 Journal Télévisé et Météo.
22.35 Tous a la une. 23.15 Journal
TVS. 23.30 Nord-Sud. 00.00-00.55
Continents francophones.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6.02 De haver-
moutshow. 9.04 De nationale top
100van 1990.18.04De avondspits.
19.03 Dancetrax. 21.03 De CD
show. 23.03-24.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws.). 9.00 Meesterwerken
Ma vist, symf. ged. van Smetana

14.10 Vacaturebank. 14.25 Sayonara,
Amerikaanse speelfilm uit 1957 van
Joshua Logan. 16.35 Clip a La Une.
16.40Nouba nouba, gevarieerd kinder-
programma. 17.25 Jeu des étoiles,
spelprogramma. 17.35 Riek Hunter, in-
specteur Choc, Amerikaanse serie.
Afl.: La voisine. 18.25 Weerbericht.
18.30 Le dix-huit trente. 18.40 Mar-
mots, spelprogramma. 19.00 Ce soir,
actualiteiten. 19.20 Jeu des étoiles,
spelprogramma. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.10 Un peut de tout,
gasten en sketches rondom het thema
door les Imbuvables. 20.35 Max Max
au-dela du döme de tonnerre, Australi-
sche speelfilm uit 1985 van George
Mculler en George Ogilvie. 22.30 Te-
kenfilm, fragmenten van een tekenfilm
van Raoul Servais. 22.40 Le jeu, quiz.
22.55 Weerbericht en laatste nieuws.
23.15 Bourse, beursberichten. 23.30
Tout ce que vous avez toujours voulu

18.30 Nieuwskrant.
18.35 Mooi en meedogenloos. Ame-

rikaanse serie. Afl. 84.
19.00 Puur natuur.
19.05 Programma van de Agrari-

sche Televisie- en Radio-Omroep.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Wie schrijft die blijft. De NCR-

13.45 Diamond Awards Festival. In-
ternationale muziekshow vanuit het
Sportpaleis van Antwerpen, deel 2.

14.55 Kinderen voor kinderen festi-
val.

16.00 Samson. Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen. Met de teken-
films Ovide, Maple Town Story, de
Smurfen, Boes en Dommel en de
Samson-wedstrijd.

17.30 Het Capitool. Amerikaanse se-
rie. Afl. 127. Myrna looft Kelly voor
haar professionale aanpak van het
ongeval tijdens de conferentie.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 211.
18.05 Plons. Afl.: Plons en het ver-

dwaalde eendje.
18.10 Prikballon. Kleutermagazine.
18.25 Malvira. Poppenreeks voor kin-

deren. Afl. 17.
18.40 Jennifers tocht. 7-delige Ame-

rikaanse jeugdserie. Afl. 5.
19.03 Buren. Australische serie. Afl.:

489. Lucy keert naar huis terug. Hen-
ry krijgt een overval in de schoenen
geschoven. Hij weigert een ernstig
alibi te geven.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Turalura. Rockers zingen Tura.
20.50 Première film & video. Jaar-

overzicht.
21.40 Panorama. Jaaroverzicht 1990.
23.10 Kunst-zaken.

Duitsland/WDR 4
4.05 ARD Radiowecker. 6.0?
genmelodie. 08.07 Morger
die. 9.05 Musikpavillon. 12.(3
sache. 12.07Gut Aufgelegt. \Mitmenschen). 14.05 Auf der-
menade. 15.00 Café-Kot
16.05 Heimatmelodie. 17.071
sik-Express. 20.05 Zwis',
Broadway und Kudamm. 21.00'
sik zum Traurnen. 22.30-4.05 /
Nachtexpress.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
Een wakker programma met mu-
ziek, spelletjes enz. (6.30, 7.00
Nieuws; 7.30 Nieuws en R.V.A.-
ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bistro &
Co. 10.00 Nieuws. 10.03 Parkeer-
schijf. 11.50 Het Koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio. 14.00
Hitbox. Top 30 hits van gisteren en
morgen. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 Over stuur.

Wekelijks automagazine. 20.00 Het
gelag. 22.00 Nieuws. 22.05 Boem
Boem. Zwarte en blanke pop.
23.30-6.00 Nachtradio. (24.00,
5.00 en 5.30 Nieuws.)

ervaringen van de jonge Chaplin in
het Londen rond de eeuwwisseling.
Deel 1.

20.00 ""Journaal.
20.25 Jaaroverzicht sport. Terugblik

op de grote sportevenementen in
1990.

22.00 ""Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

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

matie. Met om 23.00 Den Haag van-
daag.

23.00 Om het behoud van de aarde.
Les 5.

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
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ned Carott. 23.35-00.05 Rapidd
cult music programme.Nederland 1
BBC Europe

RTL 4

Nederland 2

Nederland 3

LDrv
LIMBURG DAGBLAD

GOED
BEKEKEN

Met muziek van
SKY RADIO

:VoOrmeerinfornrt»tie
045-739300

schiedenis tussen de dokter/dichter
Yuh Zhivago en Lara. Hun verhaal i
speelt zich af tegen de achtergrond i
van de Russische revolutie.

22.20 Life goes on. Amerikaanse te-
levisieserie.

23.15 Match: Barend & Van Dorp.
Sportprogramma.

00.10 Journaal. Presentatie: Loretta
Schrijver.

00.20 Soap. Amerikaanse comedyse-
rie.

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

(ADVERTENTIE)

iDETOPi
hiOm
'VAN DEZE WEEK l|
Vogelzang
Vuurwerk

PAUL SIMON 0Q95
"Rhythm of Saints ___.__/.

PHIL COLLINS O 095O 95
"Serious hits live O__- ■
BRYANADAMS
"Live, live, live" AQ9S(Japan) *T,7 ■
STEVEMILLERBAND O795
"Greatest hits 7478" ___./-
ROBERT PALMER _)Q95
"Don'texplain" __L.7-
THEDOORS 0Q95
"Best 0f..." Ov/.
THEBYRDS QQ9SBox van 4 CD's __/___/■

PETER GABRIEL 0Q95 '"So" ____7.
LEVEL42 0Q95
"The best 0f..." __&_7.
BARBRASTREISAND AQ9S
"Guilty" ____.3_

a uoGELznnc |
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

Duitsland 1

MTV Europe

Duitsland 2

België/TV 1

TVS

" Harald Juhnkeen Audrey Landers in 'Willkommen im Club
Extra. (Duitsland 1 - 22.33 uur)

# Angela Punck McGregor en Tina Arhondis in 'Hoop voor
Arme McDonald'. (Nederland 1 - 19.20 uur)

Feike ter Veld in gesprek met mevr.
Joke van Sliedrecht.

Limburgs dagblad televisie en radio donderdag

06.00 Gezamenlijk programma

14.50 Teletekst-overzicht.
15.15 Die goldene Gans. Jeugdfilm.
16.20 Abenteuer Airport. Documen-

taire over film en werkelijkheid.
17.05 Blickpunkt Gesundheit. Die

12.40 Abenteuer Eisenbahn. Metro.
(herh.).

13.25 Die Kunstschatze des Mos-
kauer Kreml.

13.55 Maria. Documentaire.
14.40 Die Braut mit den schönsten
Augen. Tsjechoslowaakse sprook-
jesfilm.

16.00 HVerwackelte Vergangenheit.

06.55 Gevarieerd ochtend- en mid-
dagprogramma.

16.00 Big!
18.00 TGI - flash.
18.05 Fantastico bis.
18.45 Realta difficile da accettare.

Film.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale.
20.40 Giochi senza frontiere.
23.00 Telegiornale.
23.10 Omaggio a Mozart.
00.00 TGI - Notte - Che tempo fa. .
00.20 Mezzanotte e dintorni.

RTL Plus
06.00 Tekenfilm.
06.10 Marehen aus aller Welt. Serie

sprookjes. Afl.: Der dumme Peter.
06.35 Inspektor Gadget. Franse te-

kenfilmserie, afl.: lm alten England.
06.55 Flintstone kids. Amerikaanse

tekenfilmserie. Afl.: Barney verlass
mich nicht.

07.20 Spuk im Hochhaus. Oostduitse
kinderserie. Afl.: Kuss oder Keile.

07.50 Spuk im Hochhaus. Oostduitse
kinderserie. Afl.: Omas Wunderku-
chen.

08.20 Feuer und Flamme. Canadese
speelfilm uit 1976van Gillers Richter.

09.30 BDie wunderbare Puppe.
Amerikaanse speelfilm uit 1946 van
Frank Borzage.

11.00 Tekenfilm.
11.10 BAsphalt Dschungel. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1950.
13.00 Löwenverleihung von RTL
Radio. Hoogtepunten.

13.45 BBall im Savoy. Duitse speel-
film uit 1955 van Paul Martin.

15.15 Ein Weg führt vorbei. Beierse
komedie.

16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Spelprogramma.
18.00 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Nacht der
Wunder.

18.45 RTL aktuell. Aansl. Karlchen.
19.20 21, Jump Street. Amerikaanse

misdaadserie. Afl.: Der Mordauftrag.
20.00 Buddy in Hongkong. Italiaanse

speelfilm uit 1975 van Stefano Vanzi-
na.

22.00 American fighter 11. Der Auf-
trag, Amerikaanse speelfilm uit 1986
van Sam Firstenberg.

23.35 52 Piek up. Amerikaanse speel-
film uit 1986 van John Frankenhei-
mer.

01.20-01.25 Aerobics.

SAT 1
:06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
iSAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn, serie.;09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Love Boat,
iserie. 09.50 Teletip Gesundheit. Aansl.
iHoroskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
iSAT.I - Teleshop. 10.30 Die Polizei-
iChiefs von Delano. 12.15 Glücksrad.
i13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
ioverzicht. 14.05 Barbie und die Rock-
istars. 14.30Teletip Koehen. Aansl. Ho-.
iroskoop. 14.40Love Boat. 15.30 Miran-
ida. 15.55 SAT.I Teleshop. 16.05 Rau-
ichende Colts. 17.00SAT.I Bliek. 17.10
iNachbarn. Aansl. Tekenfilm. 17.35 Te-
iletip Geld. 17.45 Programmvorschau.:17.50 Ein Duke kommt selten allein, se-
irie. 18.45 SAT.I Bliek. 19.05 Glücks-
jrad. 19.50 Weer. Aansl. SAT.I Bliek.
i20.00 Fort Board, spelshow. 21.00
iRocky. 23.05 SAT.I Bliek. 23.15 Das
|Jahr der Deutschen. 00.05 Stunde der
Filmemacher. 00.20-00.30 Program-
ma-overzicht.

SSVC
10.00Children's SSVC. 10.15 Corners.
10.30 Fantastic Max. 10.45 Scooby
Doo. 11.00 T-Bags Christmas Ding
Dong. 11.25 Champion Blockbusters
12.10 Film: Come September. 14.00
News and Weather. 14.15 Beatrix Pot-
ter. 15.05 Jim'll fix it for Christmas
15.50 Cartoon Time. 16.10 Film: Nortr
West Frontier. 18.15 Emmerdale. 18.40
News and weather. 18.55 Strike it luc-
ky, quiz. 19.35 Holiday Outings. 19.40
The Russ Abbot Christmas Show
20.20 Branson: Across a fiery Sky.
21.15 L.A. Law. 22.00 News and Wea-
ther. 22.30 This isyour Life. 23.05Can-

07.00 Headline News Update.
Moneyline. 08.00, 08.30, 09.00 >ne News Update. 09.30 CNN 'room. 10.00,10.30,11.00,11.30.
Headline News Update. 12.30
Market Watch. 13.00 Headline
Update. 13.30 Business Day.
14.30 Headline News Update.
Larry King. 15.30 Headline Ne"
date. 16.00, 16.30 World Day-
-17.30 Headline News Update-
Crossfire. 18.30 Headline News
te. 19.00 World News. 19.30 H<
News Update. 20.00 World &
Today. 20.30 Headline News v
21.00, 21.30 International Hour
World News. 22.30 Headline Ne'
date. 23.00 Worlo Business '23.30 Showbizz Today. 00.00.
The World Today. 01.00 Mof»
01.30 Crossfire. 02.00 Prime
03.00, 03.30 Larry King. 04.00 'ne News Update. 05.00 Shovrf
day. 05.30, 06.00 Headline Ne'
date.

Raymond van het Groene-
woud in 'Turalura'.

(België/TV 1 - 20.00 uur)

België/RTBF 1

savoir sur le sexe ... sans jamaisoser Ie!
demander, Amerikaanse speelfilm uit:
1972 van Woody Allen. i

16.30 Leonard Bernstein dirige West
Side Story. 18.00 Radio 21. (herh.).
18.30 Alfred Hitchcock présente: Réu-
nion de familie. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Missa
luba, deze christelijke mis wordt op
eigen wijze vertolkt door het Nationale
Koor Mungano uit Kenia. 20.50 Droopy
Pionnier, Amerikaanse tekenfilm van
Tex Avery. 21.00 Journaal, weerbericht
en beursberichten. 21.30 Charmants
garcons, Franse speelfilm uit 1957 van
Henri Decoin. 23.15-23.40 Coup de
film, filmmagazine.

Radio 1
Elk heel uur nws. 7.07 Radiojour-
naal (7.30 en 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.07 Tekens in het land.
15.07Aktueel. 16.07 Echo-magazi-
ne. (17.30 Nws. 17.32 Goal). 18.35
Man en paard. 19.03 Onder tafel.
20 03 Voor wie nietkijken wil. 23.06
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
Nachtleven, met om 0.02 Midnight
hour. 1.02 Viva musica exotica.
2.02 After hours. 3.02 Les heures
du mal 4.02 De VPRO op herha-
ling: Pandemonium. 5.02-7.00 Q,
Q, le Q.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.04 Goeden-
morgen Nederland. 7.51 Het leven-
de woord. 8.04 Hier en nu. 8.20
Goedemorgen Nederland, vervolg.
9.04 Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein Publiek. 12.04
Lunchpakket (13.04-13.15 Hier en
nu). 15.04 Beste Beer. 16.04 Dis-
cogram. 16.47 lets anders 17.02
Holland in de file. 19.02De Will Lui-
kinga show. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

radio
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§££ binnen 3 weken na de aankoop WÊUÊÊÊÊ^^BTSBÊÊÊ^ÊÊÊmk§>^ te worden geconstateerd. WÈÈÈJÈÈÊ^ni

. ■ -^ ■■ -, ■ ■ ■ - ■ — — i -. _. '

_____> WiiÉi _______^^--~~_ __L^__#^_____^_#J_#^____E%

tK^^^ s' GEGARANDEERD T GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN
"^"^^^^B Ms^*^ Jx,.^^^ .^ 2e 3e 4e VERDIEPING IN SCHUNCK

VENLO-BLERICK, LA PLAZA HEERLEN, PROMENADE 12

<~---__^^ ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12

M^g^ÉP»* KERNHEM HOLLAN DSE KAAS' éÊÊÊÊÊïW^' UITEIGEN BAKKERIJ: V
/fK// Vers van *mes- Vers van '*mes' J£V G^B ' '''{Ëfel - SLAGROOM- \X I§É\Jïm >d '

—l t _______ !!___<.__ —r-^Jw^m*-'*ofr per 100 gram delicatess walnoot, knoflook of A_1I&.F i*: __>___ TAART .Sts <*Nf "_ IQQ "sterd' IdQ » 900g_am ?^o_,.1 F * 2^*rl_^7o per 100 gram U& ±.*+ZJ
11^6 10 " *M iT^

1 f BELLESDESCHAMPS \*. "MFF stfr LEVERWORST Br Rond, 600 gram1 Versvan'tmes, IQO «i*»^ T Or_ 4ÊÈÈÊÊ f QQQ» perlOOgram öOOgram 1 QQ J* U&OmWV -_ 2*29 ._____■ W<*/ "^PP^^^^ HUZARENSLAATJES

ifAan de lageprijzen te zien
X sluitenwet jaarpassend af. —<»_^F .__■_ RUNDERTARTAAR

iEnAi?Mwr/ORSTEBR2»olï^ a_fe SMITHSCRISPYCHIPS ZAANSE SNIJDER UIT DE NOTENBAR: Kilo 1 O Q()
265 O L 9 HT^"^» Naturel,cheese onion,mixed Wit,heel 1 QQ PINDA'S J.O__7V

_-ei#e*ii*»i'TÏ__M lifeai H curry of paprika, zak 200 gram 2^5 ±.o*7 Gezouten of ongezouten, KIPKLUIFJESIrsool* euscijzeo 7q me,2s%extra l^l49 achterham persoogram £f0
kruid' 6 90

inctiiw. ___"*__»./__J > _W; a_69 ___■-■" __* Zuurstofarm verpakt, .*ot______^w kilo V/-*/w

acT Anri^QTPipl K' VOLLE CHOCOLADE- lOOgram OOQ UIT EIGEN BAKKERIJ: KIPPEBOUTENEASYSAUCIJZENSTRIPS _^ 1| MELK -. -yQ 2^_s__l__^y HAM/KAASCROISSANTS 6 stuks QQQ370gram 4^^3/9 Paklliter I^9±./Z7 BIOGARDE STAND 4 stuks a65 gram AOQ ca.l6oogram 0-Ï7*/
Wkê^éÜU^ BECKYSCHILFER- Bekersoogram IOQ rft^Tfn GOUDREIN ETTENP^T^w-i^ TRUFFELS OOQ JL49±__fcl7 4 HALEN/3 BETALEN. x 5 kj|o O|W

>*W 200gram 3_50 Ï..ZJZJ BIOGARDE ROER UIT EIGEN BAKKERIJ: t-ÏÖV
BAKMEELIJZENA /-,f\ EDET KEUKENROLLEN Beker 500 ml <lOQ STOKBROOD 009 RODE GRAPEFRUIT
pak sm_fam 069 SLAOLIE Metoudjaarsdecoratie, \&SL.£M 400gram £-AJZ> i AQPaksoogram \J.\JZf

Hes i liter 1 VIO pak2rollen OOQ BRIE OQQ UIT DE BEDIENINGSAFDELING: i^V
WITTE L HeSllSiL49 200gram 3^^.90 JOHMA EIERSALADE WALNOTEN QQQTARWEBLOEM -:^, \ SERVETTEN UIT DE DIEPVRIES: PerlOOgram IOQ 500gram J.yy
Pak 1 kilo J ROZIJNEN Wlt- 1 QQ PIZZABROODJES *T IN ONSRESTAURANT:öftQ I I ZakSOOgram pak 100 stuks IcfiSr ±.0^ Ham, salami ofchampignon, Urr^BEDIENIN(^y.FDELING: GOU LASHSOEP MET

1 KQ RESI FRITUURVET 2xl2sgram IQQ J
e°. H M,Ac

PERZIK-H AM- STOKBROO d QQP.P^ ±>Oy Paklkilo O dCk Z^rL^JTÖ SALADE 17Q o.i7*/
3i3gZ-Oy PerlOOgram X39 ±.7 JJ w

Lageprijzenenwinkelgemakontlerééndak
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korte toer

VVV-Magazine
voor de winter

" Het aantal
vakanties in een
caravan is vorig

jaarfors
toegenomen.
(archieffoto)

ZONDAG 30 DECEMBER

ZATERDAG 29 DECEMBER
HILVARENBEEK: In het Cultu-
reel Centrum in Hilvarenbeek
(Noord-Brabant) wordt het inter-
nationaal amateurpoppenfesti-
val gehouden.
Voor meer informatie: 013-
-393936
MEYEL: I.V.N. Meyel organi-
seert een middagwandeling. Ver-
trek om 14.00 uur in Startebos
(bij Meyel).

Tot aan 29 maart rijdt ook deze
winter weer de Alpen-Expres.
De trein verbindt Nederland met
wintersportplaatsen in zowel
Oostenrijk, Zwitserland, Frank-
rijk, Italië als Duitsland. Er
wordt elke vrijdagavond ver-
trokken vanaf Den Haag CS,
Utrecht, Eindhoven en Venlo.

Alleen de Alpen-Expres naar
Frankrijk vertrekt vanaf Den
Haag HS, Rotterdam en Roosen-
daal. Wie zijn auto wil meene-
men naar Oostenrijk, kan de wa-
genin Den Bosch op de trein zet-
ten. In Innsbruck moet hij er
weer af.

Met uitzondering van de trein
naar Frankrijk (die in prijs zo
goed als gelijk is gebleven) kost
een retour in vergelijking met
vorig jaar ongeveer twintig gul-
den meer, wat wil zeggen iets
meer of iets minder dan 270 gul-
den, al naar gelang de afstand die
wordt afgelegd. Voor een zit-
plaats in een vierpersoons com-
partiment moet 50 gulden extra
worden betaald; couchettes kos-
ten 100 gulden meer voor een
zespersoons en 160 gulden voor
een vierpersoons compartiment

Wie nog comfortabeler naar de
sneeuw wil treinen, moet 400
gulden extra neerleggen voor
een tweepersoons comparti-
ment. Overigens kan er voor de
krokusvakantie al niet meer wor-
den geboekt. De rijtuigen zitten
vol.

Dezer dagen verscheen het nieu-
we winternummer van het Natio-
naal VVV Magazine. De editie
- de derde alweer- verschaft de
lezer informatie over toerisme en
recreatie in Nederland tijdens de
winter. Wintersport in eigen
land, kuuroorden, antiekroutes,
wintermode; het zijn een paar
van de onderwerpen die worden
behandeld.

SITTARD: I.V.N. middagwan-
deling door en rond Sittard. Ver-
trek om 14.00 uur vanaf de par-
keerplaats achter restaurant
Laumen, Putstraat Sittard.
ULESTRATEN: IVN wandeling
in eigen omgeving. Vertrek om
14.00 uur bij de kerk van Ulestra-
ten.

HEERLEN: Middagwandeling
langs Ruïne Kapellen en Land-
graaf. Vertrek om 14.00 uur bij de
Drievuldigheidskerk van
Schaesbergerveld.
KERKRADE: I.V.N. wandeling
in de omgeving van Hopel. Ver-
trek om 14.00 uur bij station
Eygelshoven.

BERG EN TERBLIJT: De rots-
woning en de Geulhemmergrot
in Geulhem Berg en Terblijt zijn
voorpubliek geopend van 14.00
tot 18.00 uur. De toegang is 2 gul-
den per persoon. Voor meer in-
formatie: 04406-40834.
HILVARENBEEK: In het Cultu-
reel Centrum in Hilvarenbeek
(Noord-Brabant) wordt het inter-
nationaal amateurpoppenfesti-
val gehouden. Vandaag wordt
het festival afgesloten met een
voorstelling van Brabantse pro-
fessionele poppenspelers. Voor
meer informatie: 013-363936.
ÜBACH OVER WORMS: Bij de
Parochie Kerk. H. Jozef, Kerk-
berg 7 start om 14.00 uur een
I.V.N. wandeling in het Worm-
dal.

Het VVV-Magazine kost fl. 4,95
en is verkrijgbaar bij de VVV- en
de grotere postkantoren en in de
boek- en tijdschriftenhandel.

Aan de andere kant kan worden
geconstateerd dat de fiets bezig
is aan een geweldige opmars:
voor lange vakanties werd in
1989 nog 160.000 keer gebruik ge- Tot slot blijkt uit het onderzoek

dat de gemiddelde duur per lan-
gevakantie iets daalde: van 12,03
(1989) naar 11,34 (1990). De ge-
middelde duur van de korte va-
kanties steeg daarentegen enigs-
zins: van 2,89 naar 3,07. Samen
steeg de duur van alle vakanties
van 7,19 naar 7,33 dagen.

maakt van een rijwiel, een aantal
dat in 1990 steeg tot 290.00, een
groei van 85 procent. Voor korte
trips daalde de belangstelling
daarentegen: van 210.00 naar
150.000, een 'dip' van 27 procent.

vechters van een groen milieu
matig aanspreken.

Voor lange vakanties, wordt nog
altijd bij voorkeur de kust geko-
zen. Een derde van de strandzoe-
kers trok naar de Wadden-
eilanden, twee derde zocht de
kusten van Zeeland, Zuid-Hol-
land en Noord-Holland op. Het
aantal vakanties in de merenge-
bieden liep terug van 900.00 tot800.000. Een daling die volledig
°P het conto mag worden gezetyan de terugval van het aantal
Water-vakanties' in de Zeeuwse
en Zuidhollandse Delta-wateren.
Weinig verrassend is het feit dat
deauto nog altijd het belangrijk-
ste vervoermiddel is om naar de
Nederlandse vakantie-bestem-
ming te rijden. Maar dat ruim 80
Procent van allevakantiegangerser gebruik van maakt, moet voor-

Opmerkelijk is de stijging van
"et aantal lange vakanties (ver-
blijf van minstens vijf dagen) en
de dalingvan de korte. Nederlan-
ders die naar het buitenland
gaan, hebben juist meer voor de
korte (steden)trip gekozen. DeStichting CVO somt als oorzaak
van de terugval van de 'snellebinnenlandse trip' een paar oor-
zaken op: een daarvan is het
slechte weer met Pinksteren (tra-
ditioneel een periode waarop
veel Nederlanders er voor een
Paar dagen op uit trekken).

Uit een zojuist verschenen
rapport van de Stichting
Continu Vakantie Onder-
zoek (CVO) en he.t CentraalBureau voor de Statistiekblijkt dat de Nederlander
steeds vaker voor een va-kantie in eigen land kiest.Vooral de vakanties in bun-
galows en caravans maak-
ten het afgelopen jaar eenforse groei door. Beide lo-giesvormen -zo blijkt uithet rapport- waren samen
goed voor de helft van allein Nederland doorgebrach-
te lange vakanties. De in
eigen land gebleven Neder-landers hebben ook meeruitgegeven dan in 1989: 2,4
biljard tegen 2,2 miljard
gulden, een stijging van 6
Procent.

Bungalows, caravans en fietsen zijn erg in trek

Langere vakanties in eigen land

In het kielzog van
de walvis op safari

Walvisvangstboot nu vol loeristen

"Een afscheidsgroet van Oscar, één van de walvissen die
de safarigangers geregeld tegenkomen.

Zomervakantie
in Andenes

Andenes, van waaruit de walvis-
safari's worden gehouden, wordt
volgend jaar als vakantiebestem-
ming aangeboden. Info Skandic
in Groningen (050-143200), een in
Scandinavische reizen gespecia-
liseerde reisorganisatie, neemt
als eerste Andenes op als vakan-
tiebestemming in haar program-
ma voor zomer 1991.
Andenes, een eind rijden. Er zijn
echter meer en minder inspan-
nende wegen om bij de walvis-
sen te komen. Per boot varen van

Amsterdam naar Gothenburg,
auto mee aan boord en dan in
Zweden de autoslaaptrein naar
Kiruna nemen. Wie de auto het
liefst ook maar thuis laat kan per
trein via Zweden reizen. Een
drieweeks treinabonnement le-
vert een aardige korting op. Na
de trein per openbaar busver-
voer naar Andenes is een relatief
goedkope manier van reizen en
je ziet erg veel van de schitteren-
de Noorse natuur. Expressebus-
sen kunnen eveneens voor een
aanvaardbaar alternatief zorgen.
En uiteraard het vliegtuig. Heel
bijzonder is het reizen per Hurti-
grute, met de boot dus langs de
luisterrijke fjordenkunst.

toch gewone, aardige, ingetogen
natuurliefhebbers. Na een dik
uur varen en zonnebaden, laat
kapitein Dahl van de Kromhout
- inderdaad genoemd naar de
Nederlandse motorenfabriek -het kraaienest bemannen, en
neemt een bovendeks aange-
bracht stuur in handen.

Z°veel lijkt wel zeker, de naaman Rganvald Dahl zul je niet op
ledenlijst van Greenpeace

aantreffen. Want die, en niemand
sgders ziet de potige blonde vis-
s , Van de Lofoten aan voor de

aan het feit dat hij niet
To .. °P walvissen mag jagen.

Cn staat er nog steeds eens immige harpoen op de voor-
Wu van zi Jn vissersboot. Of hij

niet af en toe een schot
2 J!gt °P zon zeereus? „Nee,"
o gl hij kortaf. „Mag niet, vangreenpeace."

Met geoefend oog tuurt hij de zee
af. De jager is in hem ontwaakt.
We varen het gebied binnen waar
de walvissen zich ophouden. En
zich meestal ook laten zien, al
kan wat dit laatste betreft geen
garantie worden afgegeven. De

rund door een plaatselijke orga-
nisatie. In het centrum is een
museumpje ondergebracht en
onderzoekers vertellen er over
de walvis en hun onderzoekin-
gen. Ook werd in 1988 begonnen
met walvissafari's. Het Wereld
Natuur Fonds verleent hieraan
steun. Nodig was dat wel. De eer-
ste zomers waren de safari's niet
lonend. Maar de belangstelling
groeit snel. Vorig jaar zomer gin-
gen veertienhonderd toeristen
de zee op. Deze zomer werd een
tweede boot ingeschakeld. De
organisatie passeerde de driedui-
zend deelnemers en kwam daar-
mee voor het eerst uit de kosten.Wel

de zornermaar>den zit Dahl
aan ngel^k achter de walvissen
de ' laadt hij zijn voorwalvisvangst toegeruste boot
vis* oensten en trekt van het
op nSdorp Andenes uit de zee
van "_. Walvissafari! Een bron
nog lnkomsten voor mensen die
df» ~niet zo lanS geleden jacct op
And 6ren maakten.
van unfS llgt °P de noordpunt
delüi, eiland Andöya, het noor-groi^S,.e br°kje van de eilanden-
ten Vesteralen, boven de Lofo-

\vaigens ln Noorwegen leeft de
bii a * Z0 dlcht onder de kust als
hne h s- Dat moet al eeuwen
ook m Jeval ziJn- °oit moeten
And» Nederlandse walvisjagers
gebruikS aIS uitvalsbasis hebben

Parijs
September. Der mag dan weer in
de maand zijn, Noord-Noorwe-
gen wordt nog door weldadig zo-
merweer gekoesterd. Overigens
minder opvallend dan menigeen
denkt. In Tromsö, Noorwegens
noordelijkste universiteitsstad,
zitten de terrasjes 's avonds laat
nog gezellig vol. Levendige stad,
die zich wervend tooit met de
kwalificatie 'Parijs van het Noor-
den. Stad ook van de noorde-
lijkst gelegen rooms-katholiekekathedraal. En dus kwam de
paus er deze zomer op bezoek.
Beroemde poolvorsers als Nan«
sen en Amundsen begonnen er
ooit hun barre expedities. Een
museum vertelt ervan. Interes-
sant is ook het planetarium waar
het fascinerende verschijnselNoorderlicht wordt bestudeerd.
Wat de toerist er mag verwach-
ten? Vooral stilte, rust, zuivere
lucht, een imposante kustlijn. En
eilandjes dievoer voor vogelaars
zijn. Jekunt er boottochtjes naar
toe maken om van dichtbij bij-
voorbeeld majestueuze zeearen-
den in hun weerbarstige element
te zien of kleurige Papegaaidui-
kers.

walvis te komen. Ook voor de
meevarende, ijverig registre-
rende en toelichting gevende on-
derzoekers altijd weer een span-
nend moment. Doorgaans ook
een feest van de herkenning. Ze
kennen hun kolossale pappen-
heimers meestal wel. Aan grote
geel-witte vlekke op de huid her-
kent het team al snel een goede
bekende. „Ah, nummer 21, onze
Oscar,"klinkt het.
Maar Oscar zelf is minder geïm-
poneerd. Hij proest en spuit nog
eens, laat hét logge lijfzakken en
zwiept tot slot krachtig met de
markante staart; als een af-
scheidsgroet.

Er houden zich verschillende
soorten walvissen op in dit ge-
bied. Ook dolfijnen. Het meren-
deel van de gesignaleerde dieren
zijn echter potvissen, de grootste
soort walvissen. Knapen van bij-
na twintig meter lang en met een
gewicht van soms vijftig ton. Al-
thans als het mannetjes zijn. En
bij Andenes houdt zich uitslui-
tend manvolk op. De vrouwtjes
die doorgaans niet meer dan der-
tien meter lang zijn en vijftien
ton wegen, leven, vreemd ge-
noeg al dan niet met hun jongen,
op heel andere, warmere plek-
ken van de oceaan.

vinden. Dan weer een spuitende
fontein. Dahl vaart er langzaam
en met stille motor op af en niet
veel later liggen we bijkans
langszij van een indrukwekken-
de potvis.

Onderzoekers
Hetlijk d^?S dus niet zo verwonder-
Schat>J m,1987 een Sroep weten-
de i.V, ljke onderzoekers van
Goth«uersiteit in het Zweedse
streek gin Andenes neer-
van riB °m,net mysterieuze leven
reldwr T ls te bestuderen. We-
daan n Wordt er onderzoek ge-
dier 03/o 3/ dlt bedreigde zeezoog-

u
ln Andenes leidde het

2eetot^ Ppelijke geneus OP2eker h terdocht blJ de vissers.ys iet. k alvisJagers zagen het
tenseh_> eigends- Maar de we-hetad»PPers gaven de Noren
varen kf °m de als negatief er-
v's om tilngStelling voor dewal"
rHti_.;,rulgen in een positieve
Sooien1 ?OT hun netten uit te
geschiedd °eristisch Water En zo

ene dag is de andere niet. Maar
een dag zonder walvis is dat mo-
gelijk? Niet gauw, zegt een van
de altijd meevarende onderzoe-
kers. Dahl is een man die bij het
zoeken naar de walvis niet op een
uurtjekijkt en niet gauw opgeeft.
Het moet al gek gaan als-ie er
niet een voor je weet te vinden. Oscar

Het lukt deze dag nog enkele ke-
ren dicht in de buurt van een

Toch een bijzondere ervaring
zon ontmoeting in de oneindige
stilte van de Noorse kust.

verd L° de\ houten visopslag
liëd uil walviscentrum geves-

" "et wordt inmiddels ge-

Met vijftig opvarenden gaat het
de volgende dag op de walvissen
af. Onder de hoedevan Ragnvald
Dahl en opnieuw een weldadig
warme zon. Gemêleerd mag je
het gezelschap safarigangers wel
noemen. Sommigen hebben de
uitstraling van het grote, ruige
Camel-avontuur, compleet met
indrukwekkende wandelschoe-
nen. Maar het merendeel zijn

Vandaag mag de buit heel rede-
lijk heten met een kleine tien

"waarnemingen. Behoedzaam
zoekwerk levert al vrij gauw de
eerste walvis op. Niet veel meer
daneen spuitende stipaan de ho-
rizon. Maar toch, een lichte op-
winding maakt zich meester van
de safarigangers. Zeker vijftig
camera's worden soms wat ner-
veus in stelling gebracht. Dat
valt niet altijd mee. ledereen pro-
beert aan de goede kant van het
schip een plekje aan de reling te

Zn vette, gladde, grij-
ze rug ligt als een eilandje op het
water te glanzen. Het spuitgat is
ook duidelijk te zien. Even laat
de kolos zich bewonderen, dan
zakt-ie log naar de diepte.
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"Een spuitende potvis in zicht.



06-lijnen

Zoek je een leuke vriend of
vriendin? j

Afspr. computer
bel 06-320.330.79 50 et.p/m

Zoek je een lekkere boy?
De homo-

kontakt-computer
bel 06-320.330.95

Nieuw h-o-m-o
dating. Vanaf vandaag is het

wel heel gemakkelijk om
met een andere gay in kon- .
takt te komen! Bel gay privé
als je zoekt naar 'n lekkere
jongen voor 'n afspraak of
wil jijeen heet opwindend

gesprek van man tot man??
Bel gay privé voor Limburg

(direkt apart) 06-320.322.75
Zoek je een

Sexrelatie
met een lekkere meid??

06-320.320.44 - 50 et p/m

Buurvrouw Chantal en haar :
hete buurjongens
live sex bel

06-320.326.01 (50 et. p/m)
De mooiste/de heetste da-

mes hoor je bij
sexkontakt bel

06-320.328.02 (50 Ct. p/m)
Zoek je een hete meid?

06-320.320.55 - 50 et p/m

Live afspreeklijn
Blonde Natasja

doe het met 2 buurjongens
bel 06-320.330.98

Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexkontakten

06-320.321.44 - 50 et p/m
De Bi-Sex afspreeklijn
06-320.325.01

Inspr. 01720-45111 /50cpm
Meer dan 100 hete meisjes

zoeken
sexcontanct:

06-320.326.66 - 50ct p/m

Bi-sex voor
twee direkt apart met een
heet meisje of een lekkere

jongen: ook trio!!
06-320.330.91

Hetero-Kontakt
Sexafspraken
06-320.330.66

inspr.ol72o-39319(50 c/pm)

Niet doen
zei Loesje tegen Anita, maar

ze ging d00r..!!
06-320.328.88 - 50ct p/m

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

onderdanige man??
Bel Gay S.M.

voor twee.
06-320.329.99 - 50ct p/m

Lesbi hardporno
Cl Pb 96014 Adam, 50 cpm
Nog harder, 06-320.321.99

Lekkere trek?
Anja helpt 06-320.326.56

Cl Pb 96014 Adam 50 cpm

Nooit had Vanessa gedacht
dat het zo

woest/heerlijk
zou worden met die knul, die

een tang kwam lenen..
06-320.326.71 - 50 et p/m
Ze willen alleen een artikel

schrijven, maar als een
vrouw plots een
boeiende

behandeling krijgt.
06-320.326.72 - 50 et p/m

tough gays only!
Draai eerst 06-320 en dan:
Harry's Gaydating ... 330.99
Harry's GAybox ... 330.11
Gaybox Adam ... 330.33

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

Homobox ... 325.50
Meeluisteren ... 330.22
Gay College ... 321.08
Homoschool ... 321.12

P.0.8. 5810 Adam - 50cpm

Hij vindt foto's van de vouw
en de man. Een knul chan-

teert de vrouw

tot zij naakt...
06-320.340.22 (50 et. p/m)

Een mooie
blonde surfmeid

wordt gered. Aan boord van
haar redders krijgt ze te ma-
ken met bizarre eisen. Doet

ze het?
06-320.340.33 (50 et. p/m)

Weer loert die knul van de
buren als Bert en Inge bezig

zijn. Kom es hier jij...kom
maar binnen. Je

mag meedoen
06-320.340.04 - 50 et p/m

Homo.
Zo ver wil Hans het niet la-
ten komen met die man in

het bos, maar dan komt er 'n
bij en Hans geeft toe...

06-320.340.11 (50 et. p/m)

Kontakten, Klubs

Privéhuis Michelle
Wij versieren niet

alleen de kerstboom..
Tel. 045-228481/229680

Huize Mergelland
Dr. Poelsplein 33, Simpelveld. Tel. 045-445120.

Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar worden U
gewenst door Conny en haar meisjes.

Zij verwelkomen U van 11.00 uur tot 24.00 uur.

045-326191
Escortservice. All-in.

Wij zijn open v.a. 13.00 uur
Madame Butterfly en haar

supergirls
Hommert 24, Vaesrade

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Privé-discreet
Chantal 23 jr. (slank)

Voor SM Salja 045-254598.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Privé en escort
045-720916

Zon- en feestdagen geop. ■
Buro Geleen

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

Brigitte privé
uiterst discr. 046-748140

Monika
Escort 045-729532

van ma t/m vrij

Privé
Yvonne

Sexy meisjes in zeer pikante
lingerie. Ma-za. 11-24 uur.
Zo. 15-24 u. Kapelweg 4,

Kerkrade 045-425100

Nieuwe meisjes in
Club Rustica
Uw vertrouwde adres

Maand, t/m vrijd. 11-24 uur
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade

Tel. 045-412762.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel
045-311895.

Videoclub
Film v.a. ’ 20,-. Meisje

aanw., franse massage mo-
gelijk, safe-sex. Tei. 045-

-718067. Prettige feestdagen

Peggy Privé
ma-vr 11.00-22.30 uur

Tel. 046-374393.
Incl. film. Tev. meisje gevr.

Diana Escort
045-320323

Buro Yvonne
Bemidd. discrete privé adr.
Vrangendaei 154, Sittard.
046-523203 bij Fortuna S.

Nieuw-Escort
045-320905

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jenietmaken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden.

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

Daar moet wat aan veranderen.
ZEGER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

S~Mè lmmmmmmmmWMM7//
f—f WJÊT////Veilig Verkeer Nederland

vTnBBÉMWBP
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K^4m^^^Pm^ amnesty
_____________B_Ji__f ifltWWlil»^ 1— INTERNATIONAL. Paul We_w*;en

U kunt nü lidworden. Stuur de bon naar Amnesty International,Antwoordnummer 10840,1000RA Amsterdam.

' Postzegel hoeft niet, mag wel.
Mijn naam: m/w Adres: m»
Postcode: Plaats: : "I De bijdrage is f 47,50per jaar. U kunt ook minder betalen tot een minimum vanf 20,-.Meer mag vanzelfsprekend
ook. Wacht u met betalen op de acceptgiro.
I ,

'

iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiJiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^

r^^ 13-daagse
BUS . VLIEG-

CRUISE AANBIEDING
i Een zeer luxe cruise in het Caribisch gebied

met de Holland America Line de ss. ROTTERDAM
p »

Vertrek: 29 maart 1991 (pasen)

S f 1250,-
-torting door grote inkoop bijv.:

Gidsprijs van Hulst

Grote buitenhut f 6.615,- f 5.365,-
Binnenhut _ 5.610,- f 4.360^-

| Incl.: - vervoer van en tot Limburg (bus)
- vliegticket Amsterdam - Ft. Lauderdale
- gekozen categorie cruise. jl^j

' ___r~ reisburo van hulst ®
fl het meestkomplete reisburo! r*~\
A BEEK GELEEN HEERLEN MAASTRICHT VALKENBURG I^ataJH Winkaicenter Makado Markt 114 O. Nassaustraat 4 Kesseikade 63 Th Oorrenplein 10 4
r 046-378585 046-749755 045-715555 043-212741 04406-16161

BRUNSSUM GULPEN KERKRADE SITTARD I A I^^^r Kerkstraat 240 Ri|ksweg 25 Theaterpassage 17 Markt 37 _ S^^—A 045-259292 04450-1275 045-464800 046-512960 «#| 9 WA

Vakantie Info Beurs

mmW r diverse showroomkeykens
k^ __L m~* so ~6° ko ___■______________! E 3

■WTNnPMWCTI_ri^^ H U
B_! _-V_J>t»NMill - -JlfffüTPffff

/ÊÊjjfMf:MW ~*!..... ______P^F_________l ■'^. mfm WÊÈk >>_H_____ '_sv'**__l
■_$" __«__-i-w. ■'' jrf _«_*. . '^Hk i_P._____p^ii

%__X MmM ,]*éÊÊ^^z<J? -rfMgTv/^r_^g!!!_"_^^^____K^ '4 L ■ ül 2wwwvwwW" JÊsb^FJËÊf / \ "r'\'■ 'v_____________

j___ ____*""_____ _____ ____________ ___________________
C^ P vk \ÊWkWË "^m^M^^^k ""13SB7Fmm"'^^^*mr^^ÊÏ/^^^ 8% .___

Hl _^l^i^^il___. " # B m^^^^ ■____ I ___ I \ I I «Pp _»■*
\ mlm," _B# lm K______ ■ Ilü 'ft v\ JP ÊÊÊF %■■

IP^ w \ w j^r j '^^^^r wL. !____■___ mwm '%WÊ jAMmmÈr mk m* Ê^ | *"^\"

É^ _________P__i_____B_^^ I^^^ '. -..<.s ______^i^^ >.*._ <^^^Hl^sbbs__k_9V_MHH|__________m ._____§__ :^_HÉé____. . ffM
4w I^___k "^___L^ _____ __H B_^^ fe ■ __T -_k I <*^_^r^^Kü ««^# mft * ■ _L_.hP^ ft ■ Z_M K » fr^^MMiPl__BK#l#' ■;§# ______ *____________. ■ .MMH________________l |'\ »»:. «■____■_■_____■ M rel ■| l̂J! ĤlPHmp^
5 ■■^___l IB _^ft^ BH . ___■_____ [S

müÊw mi^mKÊ^mm KJ^ JL JLm^mwJL W-J- -l^^^r M M '**"*■
...v^ ' wk m________. i. vWhL w^Hr—Wf/ffï g^ P^ ■■: ''"^Bfcliii é_.4 i»_____fc i '^H____l

r^^jjjjjn mf^A/j^^^ ''f/J^ft^ WB&W- __^_____l __^___B" Uk ■ _-^-__^^^Bk. . nnßiwflii inßß^'

Hf I i fc_._____________i.Bl S _________s__^_^. Sï%%.
A A \1 1%,, «K: M7/JÉÊO^ "^^^^^^_Bk

89 Ik _^IH Hk lißhÉf
ZÊÈf^^ JmMÊmk: ' W y^m

_nP__k ____R___Ü^ I r-> ""' _Éll__________________________f

US l_Sn^BP^^ x- *»■ - wÊ
j*t%> JjHÊKÈÊÊÊt HÉ. .^É^BPS^P^ __&^!_________i

lik j:?^* gP^ft f I „.. Il||p;; iQpr I
I «I WÊr' _____________fl__flH_! Mff^m \

>*|5^ BUPCHCMA CZJa
i 4| A& # A \ De Weg = Weg weken zijn begonnen. jK,WW&&*^ IffA LIIAM \ Gigantische kortingen op speelgoed, linnen- " M^MË^A M%m t-^tfW*^^ \ ëoed, verlichting, papierwaren, kleding ÊCow***^9t fl/J»#Dl^^^^ I en nog veel meer. Zorg dat u er als de JJ^,

W^^^^^ .^-«ssrf^lP wiedeweerga bij bent, want weg = weg. ll^mmm,^. il!^
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tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR ,
Documentalist(e) m/v
voor een stichting in Heerlen. U hebt een afgeronde
opleidingals doeumentalist(e), eventueel aangevuld
met werkervaring. Deze part-time baan is voor
minimaal 1 maand.
Voor informatie:
045 - 71 83 32, Marie-Cécile van den Noort
Heerlen, Op de Nobel 1

Administratief medewerker m/v
voor een relatie in Hoensbroek. U bent in het bezit
van een MEAO-A diploma. U hebt interesse voor de
boekhouding, bent representatief en beschikt over
goede contactuele eigenschappen. Deze full-time
baan isvoor langere tijd en biedt perspectief.
Voor informatie:
045 - 25 32 32, StellaDaemen
Brunssum, Lindeplein 15

DETAILHANDEL
Caissière m/v
voor een relatie in Brunssum. Deze baan is bij een
groot bedrijf, hetgeen-betekent dat zelfstandigheid,
accuratesse en ervaring specifiek zijn voor deze
baan. U werkt minimaal 15 uur per week ; ditkan
uitlopentot 30.Kom langs of bel.
Voor informatie:
045 - 25 32 32, Stella Daemen
Brunssum, Lindeplein 15

INDUSTRIE
Schoonmaker m/v
voor een project in Veenendaal. De werkzaamheden
bestaan voornamelijk uit het schoonhouden van
kantoren. De werktijden zijn van maandag tot en met
vrijdag van 6.30 tot 8.30. Leeftijd: vanaf 30 jaar.
Eigen vervoer is noodzakelijk. Deze baan isvoor
langere tijd.
Voor informatie:
045 - 27 38 38, Nicole Offermans
Brunssum, Lindeplein 15

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 20-12-- 1990 zijn de volgende faillissementen
A. UITGESPROKEN
'■ M.B.P. Munnich, Saroleastraat 57, 6411 LS Heer-

len v/h h.o.d.n. Max Munnich Sport v/h tevens
h.o.d.n. De Skiwerkplaats en Sport Fans, Spoor-
singel 14, 6212 AA Heerlen, Ski Shop Maastricht,
Dousbergweg 100, 6216 GC Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. C.A.H. Lemmens, Tempsplein 21-22,
6411 ET Heerlen, tel. 045-719005 (flnr. 13848).

2. Confectiebedrijf Frans Hahnraths BV, Minne-
gardsweg 33, 6367 XE Voerendaal, corr.adres:
Bernardusplein 13, 6367 XC Voerendaal.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. A.J.G. Bisscheroux, Erpostraat 16,
€461 HW Kerkrade, tel. 045-463888 (flnr. 13849).

3 VOF Firma BSD, h.o.d.n. BSD Expo, Reymersbe-
kerweg 27, 6361 HE Nuth, vennoten: W.J. Beer-
nink, Parallelstraat 80, 6436 BS Amstenrade en
Th.W.N.M. van Deursen, Nieuwenhofstraat 5,
6431 JR Hoensbroek.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr. A.L.W.G. Houtakkers, Wilhelinastraat
49, 6131 KM Sitatrd, tel. 046-524100 (flnr. 13850).

4 M.J.A.M. Engels, Hoofdstraat 374, 6432 GN
Hoensbroek.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator: mr J.H. Welling, Schinkelstraat 25, 6411
LN Heerlen. Tel. 046-712351. (flnr. 13851) 5. G.

Laumen, Moetonruwe 8, 6218 CX Maastricht.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
erator: Mr.E.H.J. van der Heijden, Spoorweglaan 12,
6221 BS Maastricht, tel. 043-216943 (flnr. 13852).
6- C.J. Housen, Schrieversheideweg 21, 6414 RJ

Heerlen, h.o.d.n. Autogroothandel Spoorzicht,
Economiestraat, Hoensbroek, corr.adres: Lotarius-
straat 8, 6432 HP Hoensbroek.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Curator- mr J.L.M. Martens, Raadhuisplein 12,
6411 HR Heerlen, tel. 045-718800 (flnr. 13853).

!*" OPGEHEVEN
' G.H.H. Fransen en A.M.M. Steeyens e/v Fransen,

v/h Kaakstraat 46, Elsloo, thans Brikkewerk 41, Els-
'oo, v/h vennoten van de ontbonden VOF Fransen-
Steeyens h.o.d.n. Pallas (flnr. 13759).

°- J-G. Jongman, v/h Wolfrath 3, Bom, thans zonder
bekende woon- of verblijfplaats (flnr. 13770).

s H.J.A. Weusten, h.o.d.n. Café Bar Dancing
Cheers, v/h Bokstraat 49, Heerlen, thans Jurastraat
23, Heerlen (flnr. 13795).

2 SURSEANCES
p beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.

is voorlopig surséancevan betaling verleend

'■ H-E.F.M. Schurgers, Maastrichterlaan 36, 6191
AD Beek (L), h.o.d.n. Imperium, Platielstraat 14A,
|21 1 GV Maastricht.Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.
Bewindvoerder: mr. A.L.M, van Uden, Kapoenstraat
26, 6211 KW Maastricht, tel. 043-216606.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 21-
-2-1991 te 9.30 uur in voornoemderechtbank. Bij het
verzoekschrift is geen ontwerpakkoord gevoegd.

3 (Rep.nr. 90/6605).
°-J- Mathot, Keizer Karel-V-Straat 10, 6137 HC
Sittard, h.o.d.n. Intadass Advertising, Intadas
chem, Intadass Intermediary en Intadass Air-
£raft Executive Valeting.
Rechter-commissaris: mr. R.J. van Boven.Bewindvoerder: mr. P.J.H. Keulers, Elisabethstraat
H 6161 GT Geleen, tel. 046-748455.°e crediteurenvergadering wordt gehouden op 21 -2-1991 te 9.30 uur in voornoemde rechtbank. Bij het
yerzoekschrift is geen ontwerp-akkoord gevoegd.

I (Rep.nr. 90/6612).

_____ fam'G- Bertrand

Wij hebbenwat lekkers voor
jong& oud enOud&Nieuw

Verse oliebollen. 10 voor 3* ] IIil I 5>3 izza'' kaas"of sesamcrackers. Doos-

I ___■ ■^^nl _Br7_r v_/# -o

„t—-—j ___^__F____Hi__]f_> £ï?t:' ... - ' _&BK___________ r__j

_v.Bsa_-gw^ï ty f_____ffl_£sP^3Piv, -""""'' <^*""t" '~^*-'**"^--_,--^^^HbHBH ...ft fH^t"'f- X'+J \M Bbßl-* . "j._f_B_§.^ r _______P

Vruchtenlimonade-siroopmet natuur- -op
Yalumba Angus Brut Rosé. Methode Chateau Reynella. Brut. Methode lijke kleurstoffen: cassis-, sinaas- Appeltaart. Gevuld met verse appelen

Vacuüm verpakt party blok jongbele- Champenoise. Feestelijke Australi- Champenoise. Feestelijke Australi- appel-, aardbeien- of citroensiroop. met kaneel en rozijnen. Gegarneerd
gen Goudse kaas. 1 kg. A^C sche "Pink"Champenoise. -| t\ sche "Sparkling wine". "\C\ Inhoud 0.75 liter. _2 7S met slagroom. ___ 7S

iLse- y.' ° oa^e IU." i2£e IU." 4^ O.' J i2^ O. J
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Schoenen-inruilaktie!
7pieds sur ferrc

Heerlen
v/h Heykers

Slechts 3 dagen:
donderdag 27 dcc.
vrijdag 28 dcc.
zaterdag 29 dcc.

Tijdens deze dagen zijn uw oude
versleten, of niet passende
schoenen veel geld waard.
U ontvangt terug voor uw oude

kinderschoenen ’ 15-
U ontvangt terug voor uw oude

damesschoenen ’ 30,-
U ontvangt terug voor uw oude

herenschoenen ’ 30-
U ontvangt terug voor uw oude

slippers/sandalen ’ 15-
U ontvangt terug voor uw oude

berg-wandelschoenen ’ 35,-
Spelregels:
De geldleruggave is alléén van toepassing bij aankoop van
een paar nieuwe schoenen in dezelfdekategorie.
Heeft men meerdere schoenen in te ruilen, dan zal bij aankoop
van 'n paar nieuwe schoenen slechts één paar van dezelfde
kategorie worden verrekend. Dus ongeacht de staat van de
schoen; u ontvangt aangegeven bedrag terug bij aankoop van
'n nieuw paar schoenen in dezelfde prijsklasse!
(P.S. Alle teruggebrachte nog in redelijke staat verkerende
schoenen zullen voor missiedoeleinden worden gebruikt).

Pieds sur Terre, Willemstraat 48
Heerlen, 045-724471
Geopend: di., woe., vrijd. van 9.30 tot 18.00 uur; do. koop-
avond; zat. van 9.30 tot 17.00 uur; maandag gesloten. ]7032,

_
GEEF VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN

Arf/Ty *& Wat oet u a's ' §aat om 'even of dood?
/ / f v^"\ c/^__L, \ YTr 1 Simavi steunt vele gezondheidsprojecten in 35 ontwikkelingslanden.
f V vMSVfI.nEliy / Tk/ Zonder uw steun kunnen wij echter
V \^| SBËMm v/Ó niets doen. Help ons a.u.b. gïro

O I IVIMV I Spruitenbosstraat 6, 2012 LX Haarlem «__J VT"JL"\J

Gemakkelijk, diskreet en snel! mmmmmmmmmmmmmmJHuisbezitters, extra lage lasten
Wij garanderen strikte geheimhouding pïT_^^3^rTTocrhikr_pflr zonder taxatiekosten

Bed^ %, 72» oo» .2» £,__._ Bniieneenaa^ rescnncDaar =. L=N
3.000,- - - 72,- 93,- 16,7% fIPI P_.___M P^f I,h*P- 2e en 3e hypoth.
6.000,- - 123,- 139,- 181,- 14,8% 1 1>!>!"] j[>]>IhII*■kl_fci> l lH __! 360» 240» 180» 120»

12.000,- 199,- 238,- 271,- 355,- 13,4% lömT _ 117,. 127,- Ï4SV18.000,- 299," 358," 406,- 533,- 13,4% Kredie. pinnd <&i_W mnd. Thw*. „„-.' . ~,e' <on' mm'
24.000,- 399,- 477,- 542,- 710,- 13,4% _«__a ■■*■■■ fl» =H ÖL- ".000,- 175,- 190,- 224,-
-36.00- 59a- 716,- 813,- 1066,- 13,4% 5.000,- 100,- 14,2% 1,11% 74 mti 25.000,- 203,- 294,- 317,- 374,-
-50.001- 831,- 995,- 1129,- 1480,- 12,1% 11.000,- 220,- 13,9% 1,09% 73 md 40.000,- 325,- 470,- 508,- 599,-
-eni. Ett.jaarrejte vanaf 12,1% 20.000,- 400,- 13,6% 1,07% 72 mti 75.000,- 609,- 882,- 952,- 1123,-
Elk bedrag tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk. 30 000- 600- 13.6% 1.07% 72 mti "£ . , . ,„„ c„ . „ «_»adöO'SKsssiisr SBS- iSS- ».% __» «- sjw^ass&ri1»
van aflossen mogeli|_Vraag INFO W f L_P t F _LT.T._I 'vanal-Bneven en kpnnen dus vaneren

f '■ . ■ I ■ .
\':%W^'^ ..^€-\A^WBHBÊÊÊÊÉtmWBt . , u'twowi.d/ ..., komplete keuken fraaie eigentijdse degelijke wit eiken Bfè*_H r?£ié^P^AH* !*___» _kS BS ■S__SF~71§ ~LiP^,? in linnenstructuur hoekkeuken L'^i^ï^ë "gg^ landhuis stijl keiüten IM
l_*%\-__l^ .__"_____■ _^W_l^H^^^^S_^^__B^~~r^-l «fÊWÈ- uitgevoerd ln linnenstructuur met : «a^^Stesssajs^il^^ waarbij de deuren zijn voorzien «an hout- I Geheel kompleet met lAKUSSI ~^~l|L^____X_T___?
&i^i IW. _Ll«iiliil_l__ll L ___ tfj bijpassende houtkleurige grepen f ,_-..cssc kleurige biezen. Praktisch afgewerkt met gf=M pllï^sfp^lBf^W. i}l inbouw kookplaat ZAHUSSI ZV_s_!__

-___§___T ___ M ---I----- -è** __i__J: 'IMIIII ' ' .p__Ss_. ! en zijwanden. Geheel kompleet met . ■: Ldffifi J ,U_^_, j ' _"""i"-««jj houtkleurige grepen en zijwanden. Geheel f i»K_| l ifesasa .§ 1 afzuigkap 160 liter ingebouwde X —_. /7__§ii&4ÊÈmO __________ W ____■■____* 1 Ql 'LmJmlÊffltLmtSSSaiX'e' ZANUSSI lnüouw k°ol(plaat .JpÉfad-^feÜS : kompleet ".„SF.i!2"'"0"' Mr^^jS__JLJiJiiraß^'l -! koelkast, electrlsche moouwoven [\ ~_4//m?nm,___l^i^ — ---^^--i . .'¥. .tïf ?f f WHUSSI afzuigkap, 160 liter ■ f -:| HK3fl_P^_^H:4;!; ■-^ een 160 liter PHILIPS inbouw koelkast, | MMl&^Sl^^^^ii^ .] met grill en draaispit. werkblad, VIJ Jf/lMai.. f »''>7^|_£"^ ftk ■ '' -lp jPI I '*4T É% /> l inbouw koelkast, biipassend Mli f'" illisff. - lnbou"o,en met 9rl"en oraasplt en cm I ;t|lË_lPir I spoeibak, lichten kroonlijsten Lf *1*»l« /f(/ \ hM-
!<._____ _B^ -KJ " PlÈiiËpi_.Wl_ili l gp^SSSfej»!» Afm.:27ocm. fSllÈ^_s| W>e[m en Bijpassende licht-en kroon- f^sW/Jfe^Jl^ga^^vw II "^nRON7C H__< *#H wftv&_i^#i___nißÉ^>i F^p^^R^l J^r^^^^^^^menMmm^m MX .WW^P^ri' sc«/TTCDtN._i />&

Lf. £S*^^__^ g !^PPPgURf \ |IAPPARATUU_r «K | jj#OgQ,WJ | laSüURpüj" k fl [/jlgfQ/j -_^ %
j^H fs'^ I M^M^M^^ , """ i ——i ______^______^_________^. _________________________________________________ __^__^__l___^___k "^^^_^^^ijtmmMmmmmm^Bm £*■*

J^>M_HL___^__t^Jli^JU_^Ml^_jM^___^^l\A °X"1 IA M Td \f fcJ Ik 4 MAASTRICHT SCHAR..ERWE°G 66 70 045-625565 IL'»1 '. J IS
«^ L Ellu_iïï^^iiiHTT7T___n_T___TH !!3€ 2/ Zo ZSI 3^l 3■ /\ lÉv^_k« II roermonoj.nicolasstr. 17-31 0.750-33051 ii||i||Hll%
Ijy 1 - m —' J£^A^<<i^^^_iiill__i I ir^_i J_f_____TTß_l w1 HM 1 I ___M._________H .F I I mm. VENLO (.OERMONDSESTRAAT 7 077-518615 ESSmBS I>^ .W f^t9^!^^^»^M9fitj^9f^i^M B'^^^fi^^ -^M A!____^[____ l______J| ,^è^k____tN_____Jl I I jm V_____ I wu zijn ook or ionode OPEm m GENk Hasseitweg 178Beigie I 'ffi.%
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Dit is nu
wat jenoemt een

huzarenstukje.
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01 Hu7arpnsalade onr\ SektSchloss Uit de diepvries: Easy saucijzebroodjes, Q7Q CU Zilveruitjes zoetzuur, OQ Knakworst,
13<r 11Q witlof _ ü_r_b^rkifoarenSa'adV3.29 Undelbmnn! (T^C Cfl 10%Rund'vleeskroketten paklOstuks *2S ÓJ\i "3pot _^T ö* .." S°gram 1.49_ fles 0.75 liter jMsO.HO doos 16 stuks Oliebollen, O/IQ Rundertartaar, 1 OQ

Crl Huzarensaladegrof.Q C.Q a5O gram yfiOrtZt zakio stuks o_T_7 100 gram ®®®® V& J.. __>«_* De artikelen in deze advertentie kunt vin
bak 600 gram }£% £m*J^ rf\ R rmiwpr _ Bipr Pilsener " lÊmr cnnr\,^/r,n.,rrnaf alle AH winkels kopen, behalve dervlfl?A^h«ïo^m[ Jt. Ar UitdedieDVlieS- AppelbeignetS, O/IQ \ L 11,,""% Fondue/gourmet- artikelen waar kleine cijfertjes bij staan.
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fip. n75 liter _CZ7.yO met .m' .alam ° cnampignons^ Van Gl| se poedersuiker, -1 OQ 3 DOties s 110 gram 3<*T 1./ _7 deur staat.TieSU./bllter C_/.^^ Uit de diepvries: -dooS2stukS IQQ strooibus 250 gram I_____7 P ' ë Ctl Kippebouten, Reclameprijzen geldenvan donderdag
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a 1.5 liter £__4D.4D zak 500 gram 3^5 __-.ö^ Numetlöextrawaardepunten* # _llV^v-> I» IV<_II\I\V^I ■ V*_W*-V^ ■ ■ iv^iwii i^wii


	Limburgsch dagblad no. 305 27.12.1990
	Nederland chort hulp op a overname macht door ationaal leger Coup in Suriname veroordeeld
	Den Haag
	Geweld
	VEEL WIND
	vandaag
	sport
	VS ontkennen bericht Israëlische krant Baker zou 9 januari Saddam ontmoeten
	Man breekt in voor warme cel
	Ex-koning van Roemenië weer land uitgezet
	Betekenissen
	Raadsel
	recept Eendeborst met rijst en mango
	pop Brian Eno: 'We leven allebei op eilandjes'
	John Cale: 'Ik doe wat ik moet doen'
	popageno DECEMBER
	Doebisjek in ORA
	Banging into ninety-one
	JANUARI
	Oplossing van maand
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v
	kkoord
	Adviesorgaan
	Belgisch leger in Duitsland wordt ingekort
	binnen/buitenland rentier Ryzjkov opgenomen in ziekenhuis na hartaanval Gennadi Janajev vicepresident Sovjetunie
	Hutten: 'Overheid kan 10 miljard bezuinigen'
	Voorbeelden
	Koppeling
	'Doodvonnis Rushdie is onherroepelijk'
	punt uit Taiwan
	Justitie
	Oplichting
	Verwond
	Drugsmokkel
	Vrijlating
	Papandreou
	Kerstbomen
	Kalf
	Marchais
	Vast
	Gematigd
	Onduidelijkheid kabinet Libanon
	Aanpassingen
	binnen/buitenland Papieren staatsgreep verrast Surinamers in Nederland niet 'De gekozen regering ad nauwelijks macht’
	Chaos
	Verplichtingen
	Gedwongen uittocht Hodzja-clan uit afgeschermde residentie in Tirana Eis Albanese oppositie afgewezen: geen uitstel door frits schils
	roeituin
	beurs Rustig
	diefjes-cultuur
	Fusie Pan Am-TWA op losse schroeven
	economie Geen zwembroek meer passen op de afdeling damesmode Jan Kessels zet V&D op z’n kop
	Bankier
	Pashokjes
	Afstemmen
	Voetbal
	Afrika
	Management
	Polygram
	extra het genot van een gloeilampenfabriek Timmer moet het even alleen doen
	Lampen uit
	Eigen boezem
	Minder agressief
	las
	erstboom
	chaap
	Reünie
	Uitnodiging
	Meldpunt
	Antwoord
	Hond vergiftigd
	Heerlense Kerst-In blijft trekpleister
	Fractie vermoedt dat deel aan andere doeleinden wordt besteed Vragen over subsidie bureau ex-mijnwerkers
	Vrijwilligers
	Eerste natuurinsignes voor Limburgse jeugd
	Voor het eerst zonder Florent Eijssen Kerstvoettocht naar Banneux
	Jongeren
	Dierenasiel blij met vrijgevigheid
	Gewonden bij botsing
	Gasexplosie Schimmert
	Van Milieufederatie en gemeente Margraten Kritiek op provinciale nota 'Stiltegebieden'
	Heuvelland
	Bejaarde man in woning Vermoord
	Interpretatie
	GEMEENTE KERKRADE Nieuwjaarsreceptie
	Verongelukt bij oversteken
	provincie Organisatie betreurt compromis van CDA en PvdA Lozo verontrust over nieuwe sluitingswet
	de belofte
	Groen Links: de gave van het hoofd prevaleert
	Drie zetels
	Turbo
	Dood
	FNV protesteert tegen sluiten postagentschappen
	Ministerie onderhandelt over André M.
	Burgemeester Voeren dreigt met opstappen
	Eervol ontslag vice-voorzitter drs J. Veegens
	Jongen (16) neergestoken
	Bertens thuis
	Smuller
	Jacobs lonkt maar Feyenoord
	Torsten Rellensmann in Dortmund Europees kampioen stayers Peter Harings stopt
	Real Madrid-spits Hugo Sanchez twee duels geschorst Arsenal loopt in op Liverpool
	Knie van beton
	sport Aanval Karpov op troon mislukt Kasparov koning
	Rita Delnoye toont vorm in Kerstcross AVON Tony Dirks oppermachtig
	Gezelschap
	Jaspers
	Dames
	Verdacht
	Huilend
	trainerscarrousel
	DAMMEN sport in cijfers
	SCHAKEN
	BASKETBAL
	ATLETIEK
	sport Minder frisse dampen stijgen op uit zwembad
	Prijzenpot lokt ruitertop naar Weert
	Dood op de renbaan
	MOTORCROSS
	WIELRENNEN
	scorebord buitenland
	lotto
	sport kort
	Druyts naar Van Home
	Afstand
	agenda
	Thijssen
	WBL AU Stars en Den Helder geven de toon aan Haarlemse basketbalweek boeit
	Oostende
	Topscorers
	Keizer en Smit leggen beslag op laatste titels van seizoen Prijzen autospeedway verdeeld
	sport 'PSV is voor mij minder werk dan Ipswich Town’ De tussenbalans van Robson
	Romario
	WK
	sport Leontien van Moorsel: 'Toen ik alles nog at, was ik wel gezelliger’ Komeet op wielen
	Geen vergunning voor Noord – Holland TV
	Frequentie
	Apostel
	Met Limburgse koren L'Enfance du Christ op Radio 4
	KRO daagt kijkers uit te stoppen met roken Afkicken met Han van der Meer
	Live
	show Mini Playback Show nu ook bij RTL Plus
	Dertig jaar presentatrice van radio- en tv-programma's Tineke jubileert
	Tv-regie
	Mr Wijnstra voorzitter bij de RVU
	Gala of the year Lee Towers weer solo
	Nederland 2
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	België/TV 1
	België/TV 2
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	België/RTBF 1
	RTL 4
	RAI UNO
	Duitsland 3 SWF
	België/Télé 21
	TVS
	televisie en radio donderdag Nederland 1
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Radio 5
	RTL Plus
	SAT 1
	BBC Europe
	Eurosport
	MTV Europe
	CNN
	SSVC
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	Super Channel
	België/BRF
	RTL Radio
	Duitsland/WDR 4
	Onderzoekers
	Parijs
	Walvisvangstboot nu vol loeristen In het kielzog van de walvis op safari
	tijdje vrij Bungalows, caravans en fietsen zijn erg in trek Langere vakanties in eigen land
	korte toer ZATERDAG 29 DECEMBER
	ZONDAG 30 DECEMBER
	Zomervakantie in Andenes
	Oscar
	Alpen-Expres naar de wintersport
	VVV-Magazine voor de winter

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9
	Ann. 10
	Ann. 11
	Ann. 12
	Ann. 13
	Ann. 14
	Ann. 15
	Ann. 16
	Ann. 17

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99

	illustraties
	het weer
	...„Nu ben jij de kerstman"...
	Kerstkribben kijken in Gemmenich
	het wondere wolfje
	panda en de groothandel
	Paus spreekt Kerstboodschap uit


